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Delta i eller sette opp for 

videokonferanse/videomøte  

Videokonferanse i Beiarn kommune er et effektivt kommunikasjonsmiddel med god 
kvalitet på lyd og bilde. 
 
Vi tilbyr en moderne og fremtidsrettet videoløsning i nettleseren. For å komme i gang 
skriver du https://2meet.no i adressefeltet. Du kan bruke PC, nettbrett eller 
smarttelefon. Vi anbefaler at du benytter nettleseren Google Chrome, eventuelt Safari 
hvis du har en Mac, iPhone eller iPad. Fra 2meet.no kan du kommunisere med 
videokonferanseutstyr, møterom, skrivebordet eller auditoriet. Det er også mulig å 
ringe til 2meet.no, se i så tilfelle utvidet brukerveiledning nedenfor.  

Skal du delta i en videokonferanse? 

Har du fått beskjed om å delta i en videokonferanse, men er usikker på hvordan du 

går fram? Den som setter opp konferansen og sender innkalling, skal også oppgi 

framgangsmåte for å delta. Har du ikke fått informasjonen, kontakter du den som har 

kalt inn til videokonferansen. Husk at datamaskinen du bruker, enten må ha 

innebygget kamera, høyttaler og mikrofon, eller tilkoblet utstyr, f.eks webkamera og 

hodetelefoner med mikrofon. 

Anbefalt utstyr 

Bærbar datamaskin: 

De fleste bærbare datamaskiner har kamera og mikrofon som er bra nok til 
videomøter og -konferanser. Vi anbefaler bruk av hodetelefoner. 

Stasjonær datamaskin: 

Skal du bruke en stasjonær PC, må du skaffe kamera og mikrofon, og også helst ha 
hodetelefoner. 

Telefon: 

De fleste telefoner er gode nok til videomøter. Det bør være trådløsnett etter 4G-
dekning der du skal være når du gjennomfører møtet. Bruk hodetelefoner, gjerne med 
mikrofon for å få best mulig opplevelse av møtedeltagelsen. 

https://2meet.no/
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Skal du sette opp en videokonferanse? 

Møterom med kamera og høyttaler/mikrofon: 

Du bør alltid teste utstyret ditt før du starter eller kobler til et videomøte. Dette er 
spesielt viktig i et møterom med høykvalitetsutstyr. Om mange skal sitte i samme rom 
under møtet og snakke med noen et annet sted, er dette anbefalt løsning. Er du 
usikker på hvordan du bruker utstyret i rommet, kontakter du lokal IT eller 
servicetorget for en gjennomgang i god tid før møtet.  

 

For at andre skal få tilgang til møterom må du sender innkalling via kalender/e-post i 

Outlook. Her må du oppgi framgangsmåte for å delta på videokonferansen – se 

nedenfor. Husk at du på normal måte må booke møterommet via Outlook slik at du 

har reservert rommet for ditt møte. 

Før møtet starter må du sette opp møtet via pad som står på møterommet. Oppsettet 

for møtet er lagt inn som favoritt så du skal bare benytte forhåndsinnlagt informasjon 

som fremkommer. Pin koden er de 4 siste siffer i møterommets telefonnummer og 

fremkommer av pad. 

Informasjon om møtet til møtedeltager vil avhenge av hvilke rom du har booket. 

Følgende gjelder for de 3 ulike alternativene vi har for å sette opp videomøter (kopier 

aktuell instruksjon for ditt møterom inn i invitasjonen som sendes på mail til 

møtedeltaker); 

 

Møterom «2. etg» kommunehuset: 
 
Link til nettleser: https://2meet.no/#/?conference=m90475790@2meet.no 
(Anbefales Chrome) 
 
Samme videoadresse gjelder om du vil delta fra Skype for Business, 
videokonferanserom/-utstyr  
 
Instruksjon til deltaker; 
 

 Skriv inn ditt navn som deltager og koble til.  
 

 I neste bilde vil du få dine valg for mikrofon og kamera som skal aktiveres på 
din personlige PC/mobil/nettbrett. Om du har satt som standard at disse skal 
være aktivert så vil du se ditt videobilde her. Har du ikke aktivert videokamera 
eller mikrofon på din PC så må du aktivere dette i skjermbildet for å kunne 
delta i videomøtet med både bilde og lyd. Trykk start etter at dette er testet – 
du kobles nå til møtet automatisk. 
 

 Generell brukerveiledning for 2meet i nettleseren: 

https://2meet.no/#/?conference=m90475790@2meet.no


  
  

  
  

   

 
  

   
 

Beiarn kommune  |  Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord  |  Telefon 755 69 000 
mail: post@beiarn.kommune.no  |  web: beiarn.kommune.no 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OVYt7b85CQ 
 

Om en ikke har tilgang til kamera, kan en ringe inn for telefonkonferanse på telefon:: 
57 00 07 98 og tast møtenummer 90 47 57 90# 
 

Møterom «Helse» kommunehuset: 
 
Link til nettleser: https://2meet.no/?conference=m90541016@2meet.no 
(Anbefales Chrome) 
 
Samme videoadresse gjelder om du vil delta fra Skype for Business, 
videokonferanserom/-utstyr  
 
Instruksjon til deltaker; 
 

 Skriv inn ditt navn som deltager og koble til.  
 

 I neste bilde vil du få dine valg for mikrofon og kamera som skal aktiveres på 
din personlige PC/mobil/nettbrett. Om du har satt som standard at disse skal 
være aktivert så vil du se ditt videobilde her. Har du ikke aktivert videokamera 
eller mikrofon på din PC så må du aktivere dette i skjermbildet for å kunne 
delta i videomøtet med både bilde og lyd. Trykk start etter at dette er testet – 
du kobles nå til møtet automatisk. 
 

 Generell brukerveiledning for 2meet i nettleseren: 
https://www.youtube.com/watch?v=4OVYt7b85CQ 
 

Om en ikke har tilgang til kamera, kan en ringe inn for telefonkonferanse på telefon: 
57 00 07 98 og tast møtenummer 90 54 10 16# 
 
Privat møterom for deg som har egen lisens for dette: 
 
Det er i all hovedsak kommunalledere og ordfører som har egne lisenser for bruk av 
2meet. Disse kan sette opp videomøte fra sitt kontor eller når de er på reise 
uavhengig av å arrangere dette fra ett av våre 2 møterom. Møtene settes opp som 
følger; 
 
Din videoadresse er M<Ditt mobilnummer›@2meet.no (uten parentes) 
Eksempel: M98765432@2meet.no 
 
Dette er adressen til ditt møterom i skyen! 
 
Din personlige pin-kode som skal brukes når du åpner et møte du arrangerer, er de 
fire siste siffer i ditt mobilnummer. Eks: 5432. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4OVYt7b85CQ
https://2meet.no/?conference=m90541016@2meet.no
https://www.youtube.com/watch?v=4OVYt7b85CQ
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Du kan også delta fra andre løsninger, som for eksempel Skype for Business, fra 
videokonferanseutstyr (som Cisco, Polycom, osv.), fra en nettleser på mobilen. 
Uansett løsning benytter en samme videoadresse. 
 
Om en ikke har tilgang til kamera, kan en ringe inn for telefonkonferanse på telefon: 
57 00 07 98 og tast møtenummer <Ditt mobilnummer># 
Merk at dette er møteleders mobilnummer. Eksempel: 98765432# 
 

Brukerveiledninger: 

Øvrige brukerveiledninger for 2meet; 

https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/bruker-
guide-2meet.jsp 

 

 

https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/bruker-guide-2meet.jsp
https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/bruker-guide-2meet.jsp

