
 

Hvordan koble opp til NAVs videomøte 
Hvordan koble opp til fjerntolk  

Sist oppdatert 25/03/20 (v.1.0) 

Etter oppdraget kan du gjerne spørre deltaker hvordan det opplevdes å benytte fjerntolk. Etter 

oppdrag, skal hver tolk fylle ut et evalueringsskjema på https://bit.ly/fjerntolk  

Har du innspill til denne bruksanvisningen? Trykk her for å melde det inn. 

 

A Tolketjenesten sender deg en lenke til NAVs videomøte. Trykk på denne 
lenken. Kan du velge nettleser, er det best å åpne denne i Chrome. 
 
Anse denne lenken som personsensitiv. Vær derfor påpasselig med hvem 
du gir tilgang til videomøtet. 

 

B Du kommer da til denne siden. 
Konferansenummer skal være ferdig utfylt. Ikke endre dette. 
 

1) Skriv «Tolk» etterfulgt av fornavnet ditt. 

 
C Påse at ikonene på knappen «Koble til» ser ut som på bildet. Dersom de 

er streket over, hold musa over og velg riktig alternativ. 
 
Trykk deretter «Koble til». 

 
D Får du spørsmål om å tillate bruk av mikrofon og kamera, trykk «Tillat». 

 

https://bit.ly/fjerntolk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NGU2YsMeYkmIaZtVNSedC0-K2CBHxwtPki_RAGbPO4pUNTNFM0oyR1A5MTJPOFY4UjU3WVkxRU9PSS4u


E 1) Velg mikrofon. I linjen markert med gult, ser du en blå strek som 
indikerer lydmottak. Når mikrofonen fungerer, ser vil deler av 
streken få blå farge når du snakker. Om mikrofonen ikke 
fungerer, vil denne være helt grå. 

2) Velg det kamera du vil bruke. I forhåndsvisningen kan du se 
hvordan utsnittet er. 

3) Velg hvilke høyttalere du vil bruke. 
4) Trykk «Play test sound» for å spille av en testlyd. Hører du 

denne, fungerer høyttalerne dine.  
5) Trykk «Start» 

 
F Hvis du er den første som logger inn, vil du se dette. 

 
Etter hvert som flere kobler til, vil bildet i midten bli erstattet av kamera 
fra en av deltakerne. Det er den som har pratet sist som vises stort i 
bildet. Merk at det er noen sekunder forsinkelse på bytte av bilde. Det vil 
si at det tar litt tid fra når du begynner å prate til bildet kommer opp. 
Nedenfor ser du hvordan deltakernes mikrofon kan dempes. 

 

 Funksjoner i NAVs videomøte 
 

G Øverst til høyre ser du ditt eget kamera. Du kan skjule dette ved å trykk 
her. Dette bildet er sjelden i veien, og det kan være en fordel å kunne se 
seg selv. La derfor dette bildet stå åpent. 

 
H Nederst, midt på skjermen, finner du disse symbolene: 

1) Skru av/på egen mikrofon – Skal ikke brukes. 
2) Skru av/på eget kamera. I skjermbildet er kamera på. 
3) Legg på 
4) Del skrivebordet ditt – kun aktuelt om du skal skrivetolke 
5) Fildeling – Skal ikke brukes. 

 



I 1) Skru av/på egen høyttaler. Hold musa over for å justere volum. 
2) Endre hvilket kamera/mikrofon du bruker. 
3) Teknisk data om møtet – Skal ikke brukes. 
4) Skru av/på fullskjerm 

 
Om døv benytter nettbrett eller mobil, kan du tipse de om aktivere 
fullskjerm (4). 

 

J Til venstre er det to områder. Det øverste området viser alle deltakere.  
 

1) Ved å holde musa over en deltaker, vises dette symbolet. Trykk 
på for å dempe mikrofonen til hver enkelt. 

2) Når du har dempet mikrofonen til en deltaker, vil deltakeren få 
dette symbolet. 
 

Dempingen må oppheves for at deltakeren skal få snakke igjen.  
 
Demping av mikrofon er viktig for å kunne bestemme hvem som vises i 
stort bilde. Som hovedregel skal du dempe mikrofonen til alle deltakere 
bortsett fra aktiv tolk. Ved tolkebytte tar medtolken og demper aktiv 
tolks mikrofon, samtidig som han opphever sin egen demping, etter noen 
sekunder vil stort bilde endres til ny aktiv tolk. Den som er i stort bilde, vil 
selv se den forrige som var i stort bilde. Vanligvis vil dette være medtolk. 
 
Hvis flere har på mikrofonen samtidig, vil det byttes på hvem som vises i 
stort bilde. Unntaket er ved skjermdeling/skrivetolking og ved tolking av 
telefonsamtaler. Det kan du lese mer om i manualene for disse 
situasjonene. 

 

 

K Det nederste området til venstre, er en chat. Denne fungerer for å gi 
beskjeder til hverandre. Vær oppmerksom på at alle deltakere kan se det 
som skrives her. 

 
 

 


