Instruktion – att använda närvaro- och votering och Meetings samtidigt

Instruktionen går igenom hur du kan visa båda apparna samtidigt. Om du inte vill visa de samtidigt
kan du istället växla mellan apparna på två olika sätt.
– Gå ur den ena appen genom att klicka på hemknappen och gå därefter in på den andra.
– Dubbelklicka på hemknappen, du får då en överblick över alla öppnade appar och kan välja mellan
Meetings eller safari (där närvaro- och voteringen finns).

Att visa apparna samtidigt (steg 1-6)
1. Tryck och håll in valfri app en lång stund. Alla appar börjar ”skaka”, flytta sedan Quick channel ner
till listen genom att trycka, hålla inne, dra nedåt och släpp. Fortsätt till steg två.

2. Öppna Meetings och dra fram den nedre listen genom att dra lätt med fingret nedifrån och upp.

3. Tryck och håll in Quick channel, dra den åt sidan och släpp enligt bilden.

4. Nu ska det se ut så här och du kan logga in i Meetings. Fortsätt sedan till steg 5.

5. Närvaro- och voteringen går att flytta genom att trycka och hålla inne någonstans i kanten. När du
har öppnat en handling i Meetings kan du förminska den genom att dela vyn. Klicka på den
inringade ikonen.

6. Nu kan du se hela handlingen samtidigt som du kan använda närvaro- och voteringen. Se till att
ipaden är vänd så att skärmen är i horisontellt läge som på bilden nedan. Tryck på inringad ikon
om du vill återgå till att visa handlingen i ett större läge.
Du kan också dra närvaro- och voteringen till höger, så att den försvinner ur bild, och när som
helst dra tillbaka den genom att dra från ipadens utkant till vänster, se de blå pilarna. Tänk på att
sätta fingret i kanten av rutan som visar närvaro- och voteringssystemet.

