
Bjuda in till möte i Zoom - student 
 
Det finns olika sätt att bjuda in till möten i Zoom. Om länken ska delas till kurskamrater kan 
det vara lämpligt att använda sin ”Customized URL”. Om du inte har ställt in detta, gör det 
allra först. Gå till zoom.kau.se och välj ”Sign in”.  
 

 
 
Klicka på ”Profile” och sedan på ”Customize” till höger om ”Personal Link”.  
 

 
 
Skriv in ditt namn med gemener (a-z), utan mellanslag. Klicka på ”Save Changes”. 
 



Klicka sedan på ”Personal Meeting ID” och ”Edit ”ute till höger. 
 

 
 
Klicka i rutan ”Use Personal Meeting for instant meetings”. 
 

 
 
Nu hittar du din URL till dina möten om du öppnar upp Zoom-klienten och väljer att starta 
ett möte. Klicka på ”Participants” och sedan på ”Invite”. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klicka sedan på ”Copy URL” eller ”Copy Invite”. Skillnaden mellan dessa är att ”Copy URL” 
ger den personliga URL:en t ex https://kau-se.zoom.us/my/personligaurlen medan ”Copy 
Invite” ger en inbjudan med nummer för att ringa in till rummet med mera.  
 
Du kan också välja att öppna klienten och klicka på pilen bredvid ”New Meeting” och   
välj ”Copy ID”. Det som kopieras då är din unika sifferkombination till ditt mötesrum (som är 
går till din personliga URL om du gjort enligt instruktionen ovan).  
 

 
 
Ibland finns det anledning att välja ”Copy Invitation” och skillnaden mellan ”Copy URL” och 
”Copy ID” och ”Copy Invitation” är att i den sistnämnda får den inbjudna mer alternativ än 
att bara klicka på en länk. Det finns t ex telefonnummer för att ringa in till mötet.  
 

Kajsa Anka is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 

Topic: Kajsa Anka´s Personal Meeting Room 
 

Join Zoom Meeting 
https://kau-se.zoom.us/j/68686868 

 
One tap mobile 
+46844682488,,68686868# Sweden 

 
Dial by your location 

         +46 8 4468 2488 Sweden 
Meeting ID: 686 686 686 
Find your local number: https://zoom.us/u/aeeHD7wGDz 

 
Join by SIP 
6868686868@109.105.112.236 
6868686868@109.105.112.235 

 
Join by H.323 
109.105.112.236 
109.105.112.235 
Meeting ID: 686 686 6868 
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