
Delta på webbseminarium
i Adobe Connect 
Innan du logger in till ett webb-
seminarium i Adobe Connect  
för första gången är det några 
saker du behöver förbereda.

För att delta i ett webbseminarium be-
höver du en dator, surfplatta eller mo-
bil. Du behöver vara på en plats med 
stabil internetuppkoppling så du slip-
per eventuella hack och fördröjningar 
i sändningen. När du ska delta med 
ljud och bild behöver du en dator eller 
mobil enhet som har en webbkamera 
och mikrofon. Deltar du via en dator 
rekommenderar vi att du använder ett 
USB-headset, vilket ger ett behagligt 
ljud för dem som ska lyssna.

Logga in via dator
Klicka på länken till webbseminariet. 
Välj knappen Enter as a guest, fyll 
i ditt förnamn och klicka på Enter 
room. 

Första gången du ska delta i ett webb-
seminarium i Adobe Connect kommer 
du få frågan om du vill delta via din 
webbläsare eller via Adobe Connects 
applikation. Välj alternativet applika-
tion och ladda ner den på din dator. 

Får du inte ladda ner applikationen på 
din dator rekommenderar vi istället 
att du deltar via din surfplatta eller 
mobil. 

Du släpps automatiskt in i webb- 
seminariet från Adobe Connects  
väntrum när vi startar.

Logga in från surfplatta  
eller mobil
Ladda ner appen Adobe Connect 
Meetings. Kopiera sedan in 
länken till webbseminariet i appens 
adressfält och klicka på Next. Välj 
knappen Guest, fyll i ditt förnamn och 
klicka på Enter. 

Du släpps automatiskt in till webb- 
seminariet från Adobe Connects vänt-
rum när vi startar.

Använda mikrofon och 
webbkamera
I denna startguide får du koll på hur 
du startar din mikrofon och webbka-
mera i Adobe Connect: 
https://www.youtube.com/embed/
X3FlJhHPpfc?rel=0

Tips

Ladda ner Adobe Connects 
applikation på datorn eller appen 
Adobe Connect Meetings på din 
mobil i god tid innan webbsemi-
nariet börjar.

Direktlänkar för installation av 
Adobe Connects applikation:

För Windows: http://www.adobe. 
com/go/Connectsetup

För Mac: http://www.adobe.com/
go/ConnectSetupMac

Kontakt/support:

Vid frågor eller behov av hjälp  
inför ett webbseminarium så är 
du välkommen att kontakta  
utbildningsgruppen.

Mejl: utbildning@vision.se

Kom igång - så gör du:
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