12290330

Information om flerpartsmötesrum ST-Snurra RVN
Vägar att ringa till flerpartsmötesrummet:

Videokonferensutrustning som nyttjar protokollen H.323 eller SIP, t.ex
videokonferenssystem i konferensrum, Cisco Jabber Video eller CMA ringer till
nedanstående adress:
12290330@video.rvn.se
Deltagare som har Skype for Business kan delta i mötet via adressen:
12290330@video.rvn.se
Telefondeltagare ringer 060-658 29 50, ange därefter möteskod 12290330#

Deltagare som inte har en egen videoklient eller videokonferenssystem kan delta
med dator eller mobil enhet på följande sätt:
Dator
Anslut via webRTC (web Real-Time Communication) med eller utan videobild.
OBS: länken fungerar inte med Internet Explorer, använd Chrome.
Direktlänk till flerpartsmötesrummet via webRTC:
https://join.video.rvn.se/invited.sf?secret=sjX42J.vBbxLs1Sp26F3Ag&id=122903
30
Alternativt kan deltagaren ansluta via följande länk:
https://join.video.rvn.se/
Deltagare anger möteskod 12290330 och sitt namn.

Mobil enhet Android
Anslut via webRTC (web Real-Time Communication) med eller utan videobild..
OBS: använd Chrome webläsare.
Direktlänk till flerpartsmötesrummet via webRTC:
https://join.video.rvn.se/invited.sf?secret=sjX42J.vBbxLs1Sp26F3Ag&id=122903
30
Alternativt kan deltagaren ansluta via följande länk:
https://join.video.rvn.se/
Deltagare anger möteskod 12290330 och sitt namn.
Mobil enhet, iPhone eller iPad
Ladda ner appen ”Cisco Meeting” från App Store.
Deltagare ansluter genom att klicka på direktlänken som sedan öppnas i appen:
https://join.video.rvn.se/invited.sf?secret=sjX42J.vBbxLs1Sp26F3Ag&id=122903
30
Alternativt öppna appen och ange möteskod 12290330 och sitt namn.

Skicka inbjudan till möte via mail
Här är ett förslag på hur du kan utforma en signatur som du skickar med när du
bokar ett möte.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte.
❖ För att delta från videokonferenssystem inom landsting och regioner ring
12290330
Deltagare utanför Sjunet, t.ex företag, universitet, myndigheter ringer
12290330@video.rvn.se
❖ För att delta från PC-klient eller Skype for Business ring
12290330@video.rvn.se
❖ För att delta via webbläsare på dator eller mobil enhet klicka på den här
länken:
https://join.video.rvn.se/invited.sf?secret=sjX42J.vBbxLs1Sp26F3Ag&id=
12290330
❖ För att delta via telefon ring 060-658 29 50, ange därefter möteskod
12290330#
Om du ansluter via PC rekommenderar vi att du använder headset för bästa
mötesupplevelse.
För anslutning via weblänk rekommenderar vi Chrome webläsare.
Videosupport Region Västernorrland
Tel: 060-182090
support.videokonferens@rvn.se

