Anvisningar för
kursdeltagare på distans
i plattformen Zoom
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Tekniken
För att delta i en SGF kurs på distans behöver du:
1.

En dator.

2.

Internetuppkoppling.

3.

Väl fungerande mikrofon, högtalare och en videokamera.
a. Datorns inbyggda mikrofon och högtalare brukar i de flesta fall räcka.
Annars är headset en bra investering, alternativt en ”puck”.
b. En fristående kamera är att rekommendera för bästa bild av dig
(samt att en sådan ofta har en inbyggd mikrofon med bättre ljudupptagning).
c. Har du ingen webbkamera så kan du ladda ner Zoom-appen i din smartphone och
ansluta till kursen ”dubbelt”, alltså även via telefonen och använda kameran i den.

4.

Kursmaterial.
a. Skickas till dig i förväg av kursadministratören.

5.

En personlig anslutningslänk till kursen.
a. Särskild anslutningslänk skickas via e-post till deltagarna innan kursdagen.
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Ansluta till en digital kurs
Det absolut enklaste sättet att koppla upp sig till Zoom:
1.

Klicka på din personliga länk. Då kommer denna pop-up
(Allra första gången du ansluter till Zoom
uppmanas du till att installera Zoom-appen.)

2.

Klicka på ”Öppna länk”

För den som varken kan eller får installera Zoom, kan denne ansluta via webbläsaren:
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1.

Klicka på din personliga länk. Samma pop-up kommer upp.

2.

Klicka på ”Avbryt” eller flytta bara på fönstret. Då kommer du åt olika alternativ.

3.

Klicka på ”join from your browser”
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Inställningar
1.

Din mikrofon:
Se till att ha mikrofonen i AV-läge (mute).
Slå på din mikrofon (un-mute) endast när du vill prata eller ställa en fråga.
Tips: snabbkommando: ”alt + a” eller ”space bar” för att mutea/un-mutea.

2.

Din video:
Ha videon på så föreläsaren kan se dig.
Tips: se till att du har ljus på ansiktet, och sitt inte med ryggen mot ett ljust fönster.

3.

Ditt namn:
Ange ditt korrekta namn.
Tips: i ”participants”-listan för du pekaren över namnet, välj ”more” och sedan ”rename”.

Kommunikationskanaler
1.

Slå på mikrofonen och ställ din fråga rakt ut.

2.

Skriv din fråga i chatten. (Din fråga blir då uppläst till föreläsaren.)
Tips: använd gärna ”annotate” för att peka/rita i presentationen vid behov av förtydligande.
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Grupprum (break out rooms)
I vissa kurser blir deltagarna indelade i olika grupprum för enskilda diskussioner.
Detta modereras av föreläsarna, så det är inget du själv behöver göra.

Testtillfälle
För den som vill testa att koppla upp sig till Zoom innan kursstart, för att t.ex
känna på de olika funktionerna, kan ett testtillfälle erbjudas utan särskild avgift.
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Lycka till!
Kontakta Fanny Tran vid eventuella frågor:
fanny.tran@sgf.net 070-749 25 79
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