ANVÄNDARMANUAL
Välkommen till FEIFLEX & Vidyo
FEIFLEX baseras på plattformen Vidyo – ett avancerat kommunikationssystem
som ger en bild- och ljudupplevelse utöver det vanliga.
Du tar del av våra sändningar genom Vidyo connect-appen. Du laddar ner appen när du klickar
på länken till sändningen. Första gången? Testa gärna i god tid innan för att se att allt fungerar.
Kontakta supporten annars.
1. Så här loggar du in till det virtuella mötesrummet:
I mailet klickar du på länken till det virtuella mötesrummet. (Google Chrome eller Firefox)
2. För att få den bästa ljudupplevelsen är det viktigt att du använder dig av ett bra headset.

Vi kommer
automatiskt att
stänga av allas
kamera och
mikrofon vid
inloggning.

Join via the app

3. Välj Join via the app
(alternativet till vänster)
om du vill använda appen
för att logga in i rummet.
Detta ger en bättre
kvalitet jämfört med att
använda webbläsare.

Join via the browser

Anslut via browser
enbart om du inte
kan eller får ladda ner
appen. Fungerar
endast med Chrome
eller Firefox.

Här väljer du vilka enheter
du använder (i detta fall
vilket headset) samt om
du vill ha ett ljud/pling när
någon annan deltagare
ansluter till sändningen.

4. Ange ditt fullständiga namn.
5. Markera och acceptera Terms & Conditions samt Privacy policy.

TIPS!
Här stänger du alltså av
notiser när deltagare
ansluter eller avslutar
medverkan.

6. Klicka sedan på JOIN.
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Funktioner i det digitala rummet
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Beskattningsår

Inställningar
Under Device
settings kan du
bland annat ställa
in headset samt
stänga av notisljudet.

■ Den tidsperiod som skatteberäkningen utgår ifrån!
■ Som huvudregel avses kalenderår 1/1-31/12 för fysiska
personer.
■ För juridiska personer sammanfaller beskattningsåret med
räkenskapsåret.
■ Beskattningsårets slutenhet.
■ För moms, arbetsgivaravgifter, punktskatter m.m. gäller normalt
andra perioder!

FEIFLEX Room 1

FEIFLEX Room 1

Här klickar du
för att logga ut
ur rummet.

Liza Human

Susie Smart

Här stänger
du av/sätter på
högtalarljudet.

Här stänger du av/
sätter på mikrofonen
(mikrofonen kommer
automatiskt att vara
avstängd).

Peter Nice

FEIFLEX Room 2

Här stänger du av/
sätter på webbkameran
(webbkameran kommer
automatiskt att vara
avstängd).

Klicka på
pratbubblan för att få
fram chattfönstret.

Ställ en fråga
till föreläsaren

Lycka till! Vid eventuella
frågor vänligen kontakta
oss på FEI!

FEI Teknisk support:
 support@fei.se
 Tel: +46 (0)10-410 59 40
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