
Du är inbjuden till ett webbmöte via Adobe Connect.   

Tid: Måndag 3 feb kl 15-16  

Plats: https://connect.sunet.se/r88c69p9a7l/ 

Till seminarietillfället följer tre övergripande reflektionsfrågor: 
 
Vad är det vi hör och tar del av? 
Hur rör detta olika yrkesgrupper och/eller verksamheter? 
Utifrån de utmaningar och möjligheter som vi tagit del av, vad och hur kan vi gå 
vidare? 
 
Om Adobe Connect 
Adobe Connect är ett program gjort för möten med ljud och bild mellan flera 
parter över Internet. I ett Adobe Connect-möte kan du visa presentationer, dela 
dokument och du kan även spela in ditt möte för senare användning. 
Programmet fungerar med Windows, Mac och Linux, den senare med begränsad 
funktionalitet. Om du använder en så kallad tunn klientdator kan du troligen inte 
delta i e-möte. 
 
För att använda Adobe Connect behöver du Adobe Flash Player version 9 eller 
senare. Troligtvis har du redan det installerat på din dator, men kolla för 
säkerhets skull genom länken ovan. För att kunna nyttja alla funktioner i Adobe 
Connect måste ett tilläggsprogram (add-in) installeras. När du försöker använda 
en sådan funktion får du en uppmaning i programmet att installera tillägget. 
Du, eller andra som deltar i e-mötet, behöver ingen särskild licens. 
Den som leder mötet bjuder ofta in via e-post och mejlet ser ut som nedan.   
 
Klicka på länken i din inbjudan och du slussas till mötesrummet i Adobe Connect. 
 Om du vill testa din utrustning innan mötet, besök testrummet: 
http://connect.sunet.se/test  och vill du ha hjälp med teknik som t ex ljudet så 
besök Café Connect http://connect.sunet.se/cafeconnect  där det finns support 
på bestämda tider. 
 
När du följer länken kommer du till en sida där du kan logga in till mötesrummet 
genom att logga in som gäst, dvs välj Enter as a Guest, fyll i ditt namn och klicka 
Enter Room.   
 
Vid frågor, kontakta Thomas Winman (thomas.winman@hv.se / 0733-975095) 
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