Hurtigguide for Møtevert (Host) - Adobe Connect
Universitetet i Tromsø – Avdeling for IT

Komme i gang med Adobe Connect møter

Opprette og Åpne møterom
1. Start din nettleser( Internet Explorer, FireFox osv) og
skriv connect.uninett.no i adressefeltet

2. Logg via feide med ditt UIT brukernavn og passord.
Avhengig av hvor du er når du logger deg på, kan du få
spørsmål om hvilket universitet du hører til.

3. Klikk på Create: New MEETING for å opprette et nytt
møte.
4. fyll inn påkrevde felt(rød stjerne) og en “lett og huske”
URL

5. Klikk på Finish knappen og møterommet ditt er opprettet

6. Gå til møterommet ved å klikke på URLen til
møterommet eller ved å skrive inn URLen i adressefeltet
til nettleseren

Installere Adobe Connect ADD-In
1. Om du ikke har har vært Host i et Adobe Connect Møte
blir du bedt om å installere Adobe Connect ADD-In. Klikk
Yes og følg instruksjonene.
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Dele skjermen din
1. Klikk på Share My Screen knappen i Share Pod

2. I Start Screen Sharing dialogboks velger du hva du vil
dele:
Desktop
Windows
Application
Etter at du har valgt klikke du på Share knappen
3. I systemfeltet dukker det opp et Adobe Connect ikon i
Windows. I Mac og Linux vises det i Tool Bar.

Dele PowerPoint dokument
1. Klikk på pila til høyre for Share My Screen og velg share
Document.

2. Klikk på knappen Browse My Computer for å velge .ppt
eller .pptx fila som ligger lokalt på din maskin. Klikk på
Åpne knappen og fila lastes opp til Adobe Connect
serveren og konverteres til flash.
3. Så snart fila er lastet opp vises den i Sharepoden og du
kan navigere i den. Animasjonseffekter du har laget i
PowerPoint virker automatisk.
Det er samme framgangsmåte for å dele .jpg, .mp3, .flv
og .pdf dokumenter
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Kommunisere med lyd-bruke voice-over-IP (VoIP)
1. VoIP gjør at du kan kommunisere med møtedeltakere
ved hjelp av hodetelefon og mikrofon. Kjør alltid Audio
Wizard Setup før et møte. Du starter Wizarden i Meeting
menyen og du blir bedt om å teste høyttaler og velge
mikrofon.
2. Du må bekrefte at du tillater Adobe Connect å bruke
kamera og mikrofon i ved å klikke på knappen Tillat.

3. Du bør Mute (slå av mikrofonen) når du ikke snakker. Du
unngår da å lage unødvendig støy for andre
møtedeltakere. Jo flere som har tillatelse å snakke, jo
mer støy blir det i møterommet.
4. Du kan bruke pila til høyre for mikrofonikonet om du har
behov for å justere mikrofonvolumet.
5. Som host kan du gi deltakerne lov til å snakke ved å
klikke på Microphone Rights For Participants i Audio
menyen

Dele Webkameraet (Video)
1. Du kan enkelt vise bilde/video av deg selv ved å klikke på
Start My Webcam i Video poden, eller du kan klikke på
Webcam ikonet. Sjekk om kameraet er plugget inn i
pcen.
2. De andre møtedeltakerne ser deg først når du har klikket
på knappen Start Sharing. Det betyr at om du vil at de
andre skal se deg må du både klikke på Start My
Webcam og Start Sharing.
3. Som Host kan du gi deltakerne lov til å starte sitt kamera
slik at de og kan vise video av seg selv. Bildene skaleres
automatisk slik at det er plass til dem i Video poden.
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Invitere møtedeltakere
1. Ved å oppgi URLen til møterommet ditt kan du invitere
deltakere. Det kan du gjøre via email, telefon, SMS og så
videre. Du kan og invitere direkte fra Adobe Connect via
menyen Meeting
2. Når deltakerne ønsker å logge deg inn på møtet dukker
det opp et vindu i møterommet hvor du aksepterer at
deltaker skal delta

Gi deltakerne møterettigheter (roller)
1. Deltakerne kan ha en av tre roller
Host-styrer møtet
Presenter-“assisten” som f.eks skal presentere noe
Participant-tilhører med mulighet til chat, delta i
spørreundersøkelser osv.
2. Det er enkelt å endre en deltakers rolle. Om du peker på
en deltaker med musa kan du bytte på hvilken rolle du
ønsker en deltaker skal ha. Host kan endre en deltakers
rolle når som helst. Du kan og klikke å dra en deltaker til
rollen du mener han skal inneha.

Lære mer
Om du ønsker å lære mer kan du besøke Abobe Connect
User Community ved å klikke på linken til høyre.
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www.connectusers.com

