
Hangouts

Esa Kauppinen



Hangouts

+ Työpöytä- ja mobiiliversio
+ Toimii verkkoselaimessa
+ Ilmainen
+Helppokäyttöinen
- Videopalavereissa 10 osallistujaa maksimi

Applikaatio on saatavissa Chrome OS:lle, iOS:lle sekä Androidille.

Meet on maksullinen hinta basic versiossa 
n.5€/kk
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Mobiiliversio: Android-puhelimeen tai-tablettiin 

Hangoutsin lataaminen ja kirjautuminen sisään Play kaupasta
Lataa Hangouts-sovellus Google play kaupasta.
Tutustu Hangoutsiin kirjautumiseen.

Mobiiliversio: iPhone ja IPad

Hangoutsin lataaminen ja kirjautuminen sisään.
Lataa Hangouts-sovellus App Store kaupasta.
Tutustu Hangoutsiin kirjautumiseen.

Hangouts ohjelman käyttäminen vaatii Google tilin

Asennus Android 
puhelimeen: 
Avaa Google play kauppa ja hae 
hangouts 
ja asenna. Ohjelma kysyy ”saako 
hangouts käyttää” Yhteistietoja, 
mikrofonia ja kameraa . Vastaa 
”kyllä”
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Tietokoneen selainversio

 

Avaa Google selain.
 Klikkaa oikealla olevaa yhdeksää 
pistettä 1.
 Etsi sieltä Hangouts logo ja klikkaa 
sitä. 2

Googleen on mahdollista ladata myös 
Chrome laajennus

Vieritä alas

Tuetut selaimet:
Mac OS X, Windows,Chrome 
Ubuntu ja muut Debian-pohjaiset Linux-versiot.
Huomaa ei Firefox.
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1. Aloita uusi  keskustelu
Klikkaa vihreää pampulaa
”Uusi keskustelu”

2.Ylempään      
laatikkoon voi    
kirjoittaa ryhmän 
nimen tai jättää 

tyhjäksi 

3. Klikkaa ”uusi 
ryhmä” kirjoita 
henkilönnimi ja 
ohjelma etsii sp 
osoitteen jos on 
Hangoutsin  
yhteystiedoissa. 
Mikäli ei niin kirjoita 
ko. Henkilön sp 
osoite. 

4. Kun 
henkilö/t 
valittu niin 
klikkaa 
vihreää 
oikein 
pallukkaa 
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Tästä näet kuka/ketkä 
on keskustelussa

Tästä voit 
aloittaa 
video 
puhelun

Tähän voit 
kirjoittaa viestit

Uusi keskustelu

Käydyt keskustelut

Soitto kännykkään
Asetukset
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Mikäli Google on auki 
henkilö/t jolle soitit niin he 
näkevät sähköpostissaan 
tällaisen ponnahdusikkunan 
tai sinä näet jos sinulle 
soitetaan

Samoin näkyy sp 
vasemmassa alareunassa 
hangouts ilmoitus 

Kun puhelu hälyttää niin voit vastata 
painamalla videokameran kuvaa ja 
puhelu ikkuna avautuu
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Kolme pistettä ja 
asetuksista pääsee 
muokkaamaan esim. 
kutsuja

Tästä pääsee 
muuttamaan asetuksia
Esim. Jos ei halua ottaa 
puheluita tai viestejä 
vähään aikaan

Sinulle aukeaa 
ikkuna, jossa voit 
hyväksyä tai hylätä 
kutsun
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Avaa Hangouts   

Voit aloittaa 
videopuhelun ,puhelun tai 
viestin klikkaamalla ko 
kuvakkeita

Voit myös kutsua henkilöitä jo 
auki olevaan kokoukseen 
kirjoittamalla heidän nimensä ja 
etsiä ne Hangouts kontakteista  
tai kirjoittaa heidän sp 
osoitteensa

Linkki on mahdollista kopioida 
leikepöydälle ja lähettää 
spostilla tai laittaa 
kalenterikutsuun osanottajille

Lähetä kutsu tästä
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Luo normaali Gmail kalenteri 
kutsu. Anna sille otsikko ja 
ajankohta.
Lisää osallistujat ja klikkaa 
lisäasetukset

Valitse sitten videokokous

Lisää sitten tarvittavat liitteet ja kopioitu 
linkki videokokoukseen

Muista tallentaa

Kalenterikutsu
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Vastaa tai hylkää 
saapuva puhelu
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Näytön jakaminen
Kikkaa oikeassa 
yläkulmassa 
olevaa kolmea 
pistettä

Jaa näyttö Koko näyttö  Sovellusikkuna

Huomaa, että 
jaettava 
dokumentti tulee 
olla auki ennen 
jakamistaAsetuksista pääsee 

testaamaan 
mikrofonin ja 
kameran toiminnan 
ja videon resoluutiota
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Viestin lähetys onnistuu 
puhelun aikana klikkaamalla 
ruudun vasemmassa 
alareunassa olevaa 
kuvaketta ja avautuu viestin 
lähetys ikkuna

Kirjoita viesti tähän

Lähetä

Videoyhteyden  aikana 
voit mykistää mikrofonin 
tai oman kameran

Mikrofonin 
mykistys

Kameran 
sulkeminen

Puhelun 
lopetus

Kameran ja 
mikrofonin 
sulkeminen on 
toivottavaa jos 
vain kuuntelee
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