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Hvad er et webinar? 
Et webinar er et live web seminar, hvor du online møder underviser og andre deltagere. 
Undervejs kan du chatte med deltagerne og stille spørgsmål til underviseren/værten. Det 
eneste du behøver, er en computer med internetadgang via kabel, lyd, mikrofon og web 
cam samt en stille og rolig plads. 

Hvordan deltager jeg på et webinar? 
Du deltager via en computer, der har adgang til Internettet via kabel. Dette krav stiller vi 
fordi vores oplevelse er, at en trådløs opkobling er for ustabilt til webinarer og ofte giver 
problemer, udfald og forsinkelser for hele webinaret. 

Omkring en uge før webinaret sender vi dig en mailindkaldelse med link til webinaret og 
information om, hvordan du får adgang til webinaret. 

Hvad gør jeg med linket fra mail-indkaldelsen? 
Indsæt linket i din browser. Klik på "Enter as a Guest" og udfyld dit navn. 

Mit link virker ikke? 
Dit link virker 45 min. før webinaret afholdes. 

Krav til internetbrowser: 
Du kan bruge de fleste browsere, fx Internet Explorer (version 11 eller senere), Mozilla 
Firefox eller Safari.  

Cookies kan være forstyrrende for afvikling af webinar, så hvis du oplever problemer med 
den browser, du plejer at bruge, så prøv at bruge en anden til webinaret. 
 
Installation af Adobe Flash program 
Hvis du ikke har Flash Player på din PC, vil du blive bedt om at installere dette program for 
at webinaret kan vises i din internetbrowser. Vær derfor opmærksom på, om din browser 
blokerer for denne installation. Adobe Connect kræver Flash Player 10.3 eller højere. Du 
kan downloade Flash Player her: https://get.adobe.com/flashplayer/ 

Hvis du er i tvivl om din computer er klar til deltage på webinar, kan du teste din 
netforbindelse og tjekke, om du har seneste version af Adobe Flash ved at gå ind på siden 
Adobe Connection Test. Bemærk dog, at det er kun de første 3 punkter, der er relevant for 
dig som deltager. (Add-in bruges kun af undervisere). 

https://get.adobe.com/flashplayer/
https://admin.acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm


Skal jeg have hovedtelefoner, mikrofon og webcam? 
Du skal som deltager have lyd via headset med indbygget mikrofon. Vigtigt! Vær 
opmærksom på, at du evt. selv skal tilpasse dit lydniveau. Ligeledes skal du have webcam 
så du kan ses af de andre deltagere. 

Kan jeg deltage via tablet eller smartphone? 
Nej, du skal benytte en PC/Mac, der har forbindelse til internettet via kabel, så er vi sikre 
på, at der er god forbindelse og mindsker samtidig risikoen for udfald o.l. 

Lydprøve 
For at du kan afprøve lyden, afholder vi mikrofonlydprøve ca. 15 min. før starttidspunktet. 
Når webinaret begynder, vil underviseren/supporter begynde at tale.  

Jeg hører ingen lyd! 
Hvis du ikke kan høre lyden, bedes du gøre følgende: 

1. Sørg for at computerens software er opdateret, dvs. drivere der styrer lyd og mikrofon. 
 

2. Tjek, at du ikke har sat din computer på lydløs. 
 

3. Skru op for lyden på computer, smartphone eller tablet. 
 

4. Tjek – via dit kontrolpanel på computeren – hvilken kanal lyden er sat til at komme ud 
af (fx headset eller computerens højtalere) 
 

5. Hvis du stadig ikke kan få lyd på (eller hvis du mister lyden undervejs), kan det løse 
problemet at: 
    • logge af webinaret 
    • lukke alle browservinduer 
    • logge på igen via linket 
 

6. Angiv i chatten til supporteren, at du har problemer med lyden, hvorefter supporter 
kan hjælpe med problemet inden mødet starter. 

Hvordan stiller jeg spørgsmål til underviser? 
Når du deltager på webinaret, kan du stille spørgsmål til underviseren og chatte med de 
andre deltagere via online chat. Nærmere ”spilleregler” vil blive oplyst i starten af 
webinaret. 

Hvordan stiller jeg spørgsmål af teknisk karakter under webinaret? 
Du kan stille spørgsmål direkte til supporteren under webinaret. Angiv i chatten at du har 
problemer med lyden, hvorefter supporter kan hjælpe med problemet. 

 

 


