Hvordan kobles jeg til webinaret?
Du får en mail med et link til webex webinaret i mødeindkaldelsen. Her trykker du
”Join” gerne i god tid inden mødet.

Når du skal tilgå et webinar for første gang
Første gang du skal tilkoble dig til et webinar, skal du angive dit navn og e-mail, og
herefter trykke ”join as guest”.

Herefter skal du installere programmet Cisco Webex
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Inden installationen skal du sikre dig at ActiveX eller Java installeret:
• For windows gælder: Hvis du bruger Internet Explorer bør du have ActiveX
installeret. Hvis du har Firefox eller Chrome som browser, bør du have Java
installeret.
• For Mac OS X gælder: Du bør sørge for at Java er installeret og anerkendt af din
browser. Hvis du benytter Safari så skal alle plugins være anerkendt også.
Efter installation går der lige nogle sekunder før du er registreret i mødet. Du vil nu få
nedenstående skærm.

Du skal herefter klikke på ”call using computer” for at aktivere lyssporet i mødet. Når du er
forbundet, vil der med grønt stå ”Connected to audio”, og du er parat til at deltage i mødet.
Du kan se ved de grønne høretelefoner, om der er lydforbindelse.
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Lydindstillinger
Under knappen ”call using computer” kan du klikke på ”more”, og her teste dine
lydindstillinger – både mirkofon og højtaler.

Hvis du ikke kan høre den afspillede lyd eller programmet ikke registrerer når du taler,
skal du ændre hvilke mikrofon/højtaler du anvender.

Når du efterfølgende skal tilgå et webinar
Næste gang du skal tilgå et webinar klikker du blot på linket du har fået tilsendt og
webex programmet starter automatisk. Husk at kontrollere dine lysindstillinger.
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Deltagerliste
Under Participants kan du se, hvem der deltager i webinaret. Du er selv markeret med
fed skrift, hvorimod alle andre deltagere er skrevet med tynd skrift. Din vært for
webinaret er markeret med ”host” og en lille blåt og grønt ikon,

Chat-funktionen
Når webinaret afholdes er alle mikrofoner slået fra undtagen foredragsholderen. Men
kan stille spørgsmål via chat-funktionen der ses nederst til højre. Du kan stille spørgsmål
både direkte til enkelte deltagere af webinaret, eller stille dit spørgsmål så alle kan se
det og byde ind med et svar.

Forlad møde
Når du ønsker at forlade mødet finder du knappen leave meeting.
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Kontakt Danmarks Miljøportal
Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer
og brugerstyring på hjemmesiden: http://www.miljoeportal.dk/hjaelp/Sider/default.aspx
På hjemmesiden kan du også finde vores Helpcenter, hvor der findes svar på ofte stillede
spørgsmål: http://support.miljoeportal.dk
Har du yderligere spørgsmål til Webinar eller andre af Miljøportalens systemer, bedes du
kontakte Danmarks Miljøportal.
T: +45 72 54 64 64
E: support@miljoeportal.dk
Rentemestervej 8 • 2400 København NV • www.miljoeportal.dk
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