
1.  

Inne i møterommet - korleis fungerar det?

Når du har registrert deg, så vil etterkvart dette vindauget opne seg. Da skal du sjå eit bilete av deg sjølv.

2. Trykk deretter på “Start event”. Den grøne knappen. Da kjem du inn
i møtet. Her er det fleire knappar å trykke på. Kor det ser ut vil avhenge
om du er møtevert, utvalsmedlem eller publikum.

Mikrofonen - med denne kan du skru av og på mikrofonen din. Er den raud, er mikrofonen din av

Videokamera - med enne skrur du av og på videokameraet ditt. Er den raud, er kamerat ditt slått av og du vil ikkje sjå deg sjølv heller

Firkant med pil - Dette betyr at ein kan dele skjerm. Mest relevant for møteleiar.

Person - Denne opnar eit panel til høgre som visar kven som er med i møtet. Anbefaler at alle har denne ope

Snakkeboble - Denne opnar eit panel til høgre kor ein kan chatte/snakke. Vi anbefaler at alle har denne ope.

3. Ønsker du å chatte. Skriv ein inn beskjeden til høgre slik som her. Når du vil sende trykkar du berre på Enter-knappen på tastaturet.

4. Sjå alle samtidig. For å sjå alle møtedeltakarane, kan ein endre på type “view”. Ved å ta musepekaren øvst i høgre hjørne, får ein opp valg som

Ser du ikkje bilete av deg sjølv? Trykk på knappen til høgre slik som
den i den gule ruta. Den ser ut som eit filmkamera.

Ser du ikkje dei runde knappane nederst på vinduaget? Dra
musepekaren over området og dei vil dukke opp

Som publikum har du berre høve til å sende melding til møtevert (host) eller alle utvalsmedlemmar (panelistar).

Er du panelist/utvalsmedlem, kan du sende til alle også dei i publikum.



vist i raud runding. Ved å velge den som ser ut som ei terning med 4 prikkar, vil alle vere synleg samtidig. Det er mogleg å ha opptil 25
møtedeltkarar synleg samtidig.

Sit du på dårleg nettoppkobling eller liten skjerm, kan det vere betre å velge “floating” - dvs at du ser den som snakkar og ikkje alle
andre. Berre prøv deg fram på kva view du foretrekker.
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