


Uppgift - inred ett grupprumesyv(x) 
X= ditt nummer 

Inloggning i Adobe Connect 

Du ska logga in som gäst och ska därför endast 
skriva in ditt namn men anger esyv(x) istället för 
ditt riktiga namn. 

Chatten Imbox

Endast den som bemannar chatten behöver vara 
inloggad. Har skapat fyra konton

adam@evagledning.se
Esyv2019

berit@evagledning.se
Esyv2019

cecilia@evagledning.se
Esyv2019

david@evagledning.se
Esyv2019

Webbadress till sidan där chatten är installerad

www.norrtalje.se/vux

Inloggning i Mindomo

Användarnamn: esyv(x)@evagledning.se
Lösenord: esyv2019

Screencastomatic

Användarnamn: esyv(x)@evagledning.se
Lösenord: esyv2019

Det här är utgångssidan där du 
hittar länkar till E-verktygen
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Logga in i mötesrummet

Om du inte gjort några extra inställningar 
väljer alla deltagare själv namn. Detta gör att 
du kan delta anonymt. Det som du skriver 
in när du loggar in i rummet är synligt i en 
deltagarförteckning i mötesrummet. Du kan 
ändra ditt namn inne i mötesrummet. 

Som mötesvärd loggar du in med 
användarnamn och lösenord.

Logga in som gäst eller värd
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Tips! Koppla in headset ocha kamera innan du 
loggar in i rummet!

Kamera, högtalare och mikrofon ska vara 
gröna när de är aktiva. 

Tips! klicka på mikrofonen för att se om 
den sänder ljudvågor, sänder mikrofonen 
inte ljudvågor är fel mikrofon inkopplad. 

Kolla av ljudet innan du loggar in i mötesrummet
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Det finns 3 roller (status eller behörighet) som 
du kan tilldela mötesdeltagarna. Du kan även 
ändra en deltagares roll under mötet, se nästa 
bild.

Tips! Det går att ställa in så att deltagarna 
automatiskt får Presenter rollen. Om du inte 
gör detta får alla deltagarna som kommer in i 
rummet endast participant status och måste 
höjas till presenter att kunna slå på ljud och 
webbkamera. 

I den nya versionen av Adobe Connect kan du 
ställa in så att även participant kan sätta igång 
ljud och kamera. 

Roller i mötesrummet (vem får göra vad i mötesrummet)

I den nya versionen går  det att även ge kamera 
och ljudrättigheter till den som deltar som 
Participant. 
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Markera deltagaren du vill ändra roll för (detta 
kan du endast göra om du är Host).

Ändra mötesdeltagarnas roll 
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Alla poddar har en menylista i övre högra 
hörnet. 

Du kan döpa en pod (vilket gör att de är lättare 
att hitta podden igen) genom att klicka på 
namnet (Note i detta exempel) i övre listen. 

Allmänt om poddar
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Sharepodden: Med hjälpa av denna podd kan 
du ta fram ett dokument, visa något på din 
skärm eller skriva på en whiteboard

Notepodden: Skapa anteckningar olika slag 
(tex. dagordning eller minnesanteckningar).

Atteendee list: Den här podden måste du ha 
för att se (och hantera) mötesdeltagarna.

Chatt: Bra att ha i rummet om ljudet inte 
fungerar. Om du har ett webbinarie brukar 
deltagarna använda chatten för att ställa frågor. 

Camera and voice: För att du ska kunna 
starta webbkamera måste denna podd finnas i 
rummet.

Files: Ladda upp filer (t.ex. betyg)

Web Links: Dirigerar mötesdeltagaren till en 
sida

Poll: Ställ frågor till deltagarna

Om poddarna 
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Med hjälp av Sharepodden kan du dela, skärm, 
dokument (inte alla filformat) och Whiteboard. 

Tips! Förbered gärna mötet genom att inreda 
rummet med de poddar, dokument etc. du ska 
ha under mötet. 

Sharepodden
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När du delar ditt skrivbord kan du välja att 
visa vad besökare ska se på din dator.

Väljer du skrivbord syns det fönster eller 
programvara som var aktivt innan du gick in 
i mötesrummet. Du kan naturligtvis korrigera 
misstaget genom att snabbt växla till en annan 
vy.

Väljer du istället program eller fönster har du 
mer kontroll över vad du visar för besökaren. 

1. Välj vad du vill visa, skrivbord, program 
eller fönster.

2. Markera ”Flytta deltagarna till 
helskämsläge” (om du vill att besökarna ska 
se ditt skrivbord över hela deras skärm, bra 
funktion).

3. Glöm inte att klicka på ”Dela” i nedre högra 
hörnet när du ställt in vad du  se (vanligt 
misstag)

Välj vad du vill visa på din dator
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När du aktverar skärmdelningsfunktionen 
försvinner du från rummet och du ser inte 
längre de andra deltagarna, något som kan 
kännas förvirrat. 

Via minikontrollen kan du fortfarande ha en 
viss kontroll över de andra mötesdeltagarna 
klickar du på webbkameran kan du till 
exempel se de andra deltagarna. 

För att avsluta skärmdelning

1. Klicka på skärmsymbolen (längst till 
vänster på minikontrollen).

2. Minkontrollpanlen fälls ut och ”stopp 
sharing” knappen blir synlig (se nästa bild). 
Klicka  på ”Stopp sharing knappen” för 
återsamling i mötesrummet.

Om minikontrollpanelen som aktiveras när du delar din skärm

Klicka här 
och markera 
”stopp sharing” 
för att avsluta 
skärmdelning 
och se till att 
alla återsamlas i 
rummet.
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Så här ser den utfällda minikontrollen ut. Du 
måste fälla u minikontrollen för att komma år 
”Stop Sharing” knappen.

Utfälld minikontroll

Klicka på den 
här symbolen 
för att fälla ut 
minikontrollen
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Det tredje delningsalternativet är ”Share 
Whiteboard” 

Share whiteboard
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Med hjälp av whiteboarden kan du och 
mötesdeltagarna rita, skriva och skapa egna 
bilder. 

Om whiteboardsverktyget
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Uppgift


