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Delta i eller sette opp for 

videokonferanse/videomøte via Pexip 

Videokonferanse i Beiarn kommune er et effektivt kommunikasjonsmiddel med god 
kvalitet på lyd og bilde. Vi tilbyr moderne og fremtidsrettet videoløsning i nettleseren 
via 2meet og Pexip. Denne veiledningen gjelder for møter som avholdes via Pexip, for 
møer som avholdes via 2meet vises til separat brukerveiledning. 

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. 

 

For å komme i gang skriver du https://my.ndvideo.no/meet/42840320/ 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. Koble på via 
Browser som alternativ og legg inn ditt deltagernavn. Møtet skal nå være klart. 

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://my.ndvideo.no/meet/42840320/
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Før møtet du skal delta på må du laste ned app på din telefon.  

APPER Forklaring for Android for Apple 

Pexip 
video-
konferanse 

App for deltagelse i 

videokonferanse 
Pexip for Android  Pexip for Apple 

 

Søk opp appen Pexip på din telefon (app store for Iphone eller google play for 
Android telefon). Ved oppstart av møtet åpner du appen, velger «join room as guest», 
legger inn ditt navn og telefonnummer 42 84 03 20. Trykk «Join room og du er 
innlogget i møtet som deltager. 

Skal du sette opp en videokonferanse? 

Før møteinnkallingen sendes må du som møteleder beslutte om du skal benytte 

systemet 2meet eller Pexip. For bruk av 2meet er det en begrensning på 5 eksterne 

påloggede deltagere til det virtuelle møtet. Dette betyr at du må benyttte Pexip for alle 

møter der det er flere enn 5 deltagere som skal logge seg på samtidig. Møte via Pexip 

er kun tilgjengelig via møterom i 2. etg på kommunehuset mens møter via 2meet kan 

avholdes via begge møterommene som er satt opp for videokonferanser. 

Møterom med kamera og høyttaler/mikrofon – møterom 2. etg kommunehuset: 

Du bør alltid teste utstyret ditt før du starter eller kobler til et videomøte. Dette er 
spesielt viktig i et møterom med høykvalitetsutstyr. Vi anbefaler derfor at du som 
møteleder setter opp det virtuellle møterommet 5 minutter før møtet starter. 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. Velg alternativ 2 under favoritter på pad’en som er virtuelt møterom 

satt opp via Pexip. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mymeetingvideo.app
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__apps.apple.com_no_app_pexip_id1018923867-3Fl-3Dnb&d=DwICAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=7ZxZGrUvTx8P5izp5sfC72ugmOyj51f3H05qE6lioTc&m=WaU59KXYlVFsh7XjQYXbKVkKkvIgYiiUrvI5ll8P6_U&s=YfOPltBFSupk19yGwIuhlBWTFHOzAsHVReduA2zEW4Q&e=
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Følgende gjelder for videomøter via Pexip (kopier aktuell instruksjon for ditt møterom 

inn i invitasjonen som sendes på mail til møtedeltaker); 

 

Møterom «2. etg» kommunehuset via Pexip: 
 
Deltagelse via PC eller nettbrett; 
 

Link til nettleser: https://my.ndvideo.no/meet/42840320/ 
(Anbefales Chrome) 
 
Instruksjon til deltaker; 
 

 Skriv inn ditt navn som deltager. Koble på via Browser som alternativ og legg 
inn ditt deltagernavn. Trykk «Join now» og du er innlogget i møtet som 
deltager. 
 

Deltagelse via App lastet ned på smart telefon; 
 

Før møtet du skal delta på må du laste ned appen Pexip på din telefon (se icon for 
denne på side 2). Ved oppstart av møtet åpner du appen, velger «join room as 
guest», legger inn ditt navn og telefonnummer 42 84 03 20. Trykk «Join room og du er 
innlogget i møtet som deltager. 

 

https://my.ndvideo.no/meet/42840320/

