
 

 

 

 

 

 

 

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter 

Denna manual vänder sig till dig som har gått kursen ”Steg 2” i vår Connect version 8 

utbildning. Funktionerna som beskrivs i denna manual kan man endast komma åt om man 

gått den kursen. Skulle du vara intresserad av att få tillgång till de mer avancerade 

funktionerna, kontakta NGL. Tänk på att det kräver goda kunskaper i Connect för att 

använda dessa funktioner.  
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Hur ändrar man behörigheten för andra deltagare? 

 

Du kan ändra behörigheten för en eller flera studenter genom att markera deras 

namn i deltagarlistan (håll in ”Ctrl” och klicka på deras namn om du vill markera 

flera) och klicka sedan på ”Make Host” eller ”Make Participant”. 
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Om du gör dem till ”Participants” kan du sedan hålla muspekaren över deras namn för att ge 

dem mikrofonrättigheter genom att klicka på mikrofonikonen (”Enable Audio”). Det går 

även att markera flera och sedan klicka på mikrofonikonen. Du kan även klicka på 

podoptions (menyn i högra hörnet i podden) och välja ”Attendee Options” samt ”Enable 

Audio”. På båda sätten kan du även välja ”Enable Video” som gör att de kan använda sin 

webbkamera. Vill du ta bort dessa rättigheter gör du på samma sätt men då står det 

”Disable Audio” och ”Disable Video” istället. 
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Under ”Enhanced Participant Rights” kan man också ge deltagarna rättigheter att använda 

”Sharepoden” med mera. 
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Vad finns det mer att ställa in under ”Attendee list”? 

 

 

Gå in i menyn genom att trycka på knappen till höger om texten ”Attendee list” 

(den som är mörkgrå på bilden nedan). 

 

”Hide” döljer deltagarlistan. Du kan få tillbaka den via ”Pods” i menyn uppe till vänster och 

sedan välja ”Attendee list”. 

Du kan ändra ditt namn under ”Edit My Info”. Även presenters (studenter och andra lärare) 

kan ändra sitt namn. 

På ”Change View” kan du växla mellan tre olika lägen. Det påverkar dock bara dig. 

 ”Attendee View” är standard i rummet. Deltagarna är sorterade efter roll i första 

hand (host, presenter, participant) och i andra hand efter namn. 
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 ”Breakout Room View” är för att dela in gruppen i underrum. Förklaras närmare 

nedan. 

 ”Attendee Status View” betyder att deltagarna sorteras efter status (”Raised hand”, 

”Agree”, ”Disagree” och ”Stepped Away”). 

På ”Attendee Options” kan du bara välja om du har markerat en deltagare. Du har då bland 

annat följande val: 

 ”Edit User Info” för att ändra namnet på en deltagare. Kan vara bra om det finns två 

stycken ”Maria” exempelvis. 

 ”Request Screen Share” gör att du skickar en förfrågan till personen att dela sin 

skärmbild. 

 ”Clear Attendee Status” tar bort statusen för den personen. Bra om en student inte 

har tagit ned sin hand efter att ha fått ordet eller liknande. 

”Remove Selected User” sparkar ut den personen från samtalsrummet. Kan vara bra om en 

student gått in i rummet två gånger (utan att kunna lämna själv) eller om någon person stör 

mötet. 

”Clear Everyone’s Status” tar bort statusen (exempelvis ”Raise hand”) för alla. 

Under ”Preferences” ändrar man inställningarna i rummet genom en ny ruta.  Under 

”Attendee list” kan du ställa in: 

 ”Disable Raise Hand” gör att studenterna inte kan räcka upp handen om rutan är 

markerad. 

”Raise Hand Notification Timer” gör att du välja hur länge en ruta nere till höger ska visa om 

någon har räckt upp handen (”Raise hand”) om du inte har samtalsrummen markerat, till 

exempel om du läser ett dokument eller en webbsida. Alternativen är inte alls (”Disable”), 5 

sekunder eller 8 sekunder. 

 ”Persist in Screen Share” behåller i skärmdelning 
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Klickar du på “Help” så kommer du till Adobes egna hjälpsidor. 

 

Create Breakouts (skapa underrum) 

 

 

Med denna funktion kan man skapa underrum till sitt huvudrum. Detta är bra 

om du exempelvis skulle vilja dela upp deltagarna i mindre grupper. Du gör 

detta genom att klicka på ”Breakout Room View” (under ”Attendee List”).  

 

 

 

Inget händer för deltagarna och det är bara du som ”Host” som ser denna. Det är först när 

du väljer att aktivera uppdelningen som det blir märkbart för deltagarna.  

Det är här som man ska dela upp deltagarna. Detta kan man göra på två sätt, antigen får 

Connect göra det åt dig eller så bestämmer du själv vem som ska vara i vilket rum.   
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 I detta exempel har vi fyra deltagare i mötet. En som har ”Host-behörighet” (David Teacher) 

och tre som har ”Presenter-rättigheter”. Man kan som mest dela upp deltagarna i fem 

stycken underrum. Som standard har Connect skapat tre stycken underrum.  

Vill du direkt skapa fler underrum kan du klicka på plustecknet. Det står ”Create a new 

Breakout Room” om du håller muspekaren över knappen. 

 

Om du vill att Connect ska dela upp deltagarna automatiskt klickar du på pilarna till vänster 

om plustecknet. Det står ”Evenly Distribute From Main” om du håller muspekaren över 

knappen. 

 

Då delar programmet automatiskt upp deltagarna i de olika underrummen. Programmet 

delar bara upp de deltagare som har lägre behörigheter än ”Host”. Observera att detta är 

fortfarande i förberedelsestadiet, inget händer för deltagarna förrän du aktiverar 

uppdelningen. 
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För att sedan påbörja uppdelningen av deltagarna, klicka på knappen ”Start Breakouts”. 

Då kommer de deltagare som nu är uppdelade i de olika underrummen att komma in i ett 

nytt mötesrum (underrum) som ser precis likadant ut som själva huvudrummet som du 

befinner dig i med samma funktioner som ett vanligt mötesrum.  

Du avslutar uppdelningen på samma sätt som du startade uppdelningen genom att trycka på 

knappen ”End Breakouts”.  

Om du vill dela upp deltagarna själv gör du det enkelt genom att klicka på namnet i listan 

välja vilket underrum personen ska vara i. När du är klar trycker du som tidigare på ”Start 

Breakouts”.  

 

Du behöver inte markera och flytta en och en utan du kan med hålla nere ”Ctrl” alternativt 

”Shift” och välja flera deltagare på en gång. Det är alltså samma kommandon som används i 

utforskaren i Windows.  
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Vill man skicka ett meddelande till alla deltagare kan man göra det genom att klicka på 

podoptions och sedan på ”Broadcast Message…”. Fyll sedan i vad du vill skriva och klicka på 

”Send”. Meddelandena kommer upp som en grå ruta mitt på skärmen för deltagarna.  

 

 

Ett tips är att även när du har aktiverat uppdelningen kan du flytta deltagare 

mellan rummen på precis samma sätt som tidigare fast då flyttas de direkt. Detta 

betyder att du kan flytta dig själv mellan varje underrum, du kan alltså hoppa mellan olika 

diskussioner. Prata med IKT för fler tips på hur man kan arbeta i Connect.  
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Vad betyder de extra funktionerna som nu finns i menyn under 

”Meeting”?  

 

Nedan beskrivas de extra menyer under ”Meeting” som en person med ”Host-

behörighet” kan se: 

 

 

Manage Access & Entry  

Invite Participant 

Med hjälp av denna kan du bjuda in deltagare genom att skicka ut en e-postinbjudan. 

Connect hjälper dig att fylla i ett e-postmeddelande med information gällande just det 
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rummet du befinner dig i. Det enda du behöver göra är att fylla i adressen till den/de du vill 

bjuda in.  

 

Block Incoming Attendees 

Denna funktion fungerar ej. 

 

Block Guest Access 

Precis som det låter så stänger man ute gäster. De som inte använder sitt användarkonto 

utan loggar in som gäst kommer inte att få tillåtelse att ansluta till rummet.  

 

Place Participants On Hold 

Då vi inte använder oss av denna behörighet (participants) ska ni inte använda denna 

funktion. 

 

Kom ihåg vilken tid ni bokat rummet. Det kan finnas andra lärare som har bokat 

rummet efter er och då kommer de inte in. 

 

Auto Promote Participants To Presenters 

Denna funktion ger alla som ansluter automatiskt ”Presenter-rättigheter”, alltså den 

behörighet som alla studenter och lärare får när de ansluter till ett rum. Studenter och lärare 

får automatiskt rätt behörighet, detta är främst för de som loggar in som gäster.  

Change My Role 

De tre första alternativen i menyn är att man kan ändra sin egen behörighet. Detta kan 

exempelvis vara bra om man vill kunna se hur någon av de andra behörighetsnivåerna ser 

saker. Ändrar du din rättighetsnivå kan du alltid ändra tillbaka på samma sätt. 
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Preferences 

General 

Under ”Background” kan du ladda upp en annan bakgrundsbild om du vill men eftersom de 

olika poddarna tar upp större delen av skärmen så syns det knappt. Bilden försvinner även 

när siste personen lämnar rummet. 

På ”Host Coursors” kan du välja om din muspekare ska synas: 

 Aldrig, ”Off”. 

 Bara för andra som är ”Host”, ”Show Only To Other Hosts”. 

 Visa för alla ”Show To All Attendees”.  

 Visa muspekaren för alla när whiteboarden visas, ”Show To All Attendees When 

Showing A Whiteobard”.  

Room Bandwith 

Här finns det tre inställningar att välja emellan: ”Modem”, ”DSL/Cable” och ”LAN”. Som 

standard är det inställt på ”DSL/Cable” och varje gång rummet återskapas sätts denna 

inställning. Går du exempelvis in på ett rum och ändrar bandbredden så kommer 

inställningen vid nästa möte i alla fall att vara ”DSL/Cable”. 

Detta behöver du egentligen inte ändra, men ska du ha ett möte med deltagare som du vet 

kommer att sitta på en dålig uppkoppling kan man alltid prova att gå ner till ”Modem”.  

Denna inställning påverkar alla och ljudkvaliteten kommer att förändras. 
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Audio 

Använd ”Use Enhanced Audio” för automatisk justering av eko, mikrofon volym och 

bakgrundsljud. Stäng av detta val om du har problem med ljudkvalitén och det inte beror på 

din utrustning.   

”Full duplex” är det vi använder. Se hjälp i Connect för mer info. 

Använd ”Automatic Gain Control” för att aktivera din mikrofon volym att justeras 

automatiskt. Stäng av detta om du har problem med att mikrofon volymen varierar mycket.  

”Audio Quality” justerar du till ”Best” för bästa ljudkvalitet, vilket är mer resurskrävande av 

dator och internetanslutning. ”Fast” ger en lägre ljudkvalitet och kräver istället mindre 

resurser.     

Video 

Den verkliga videokvaliteten justeras av vilken inställning som är gjord i room bandwidth. Vill 

du manuellt förändra så använd ”Video Quality”. Hög kvalitet ökar behovet av bandbredd på 

din internetförbindelse.  

Screen Sharing 

Under ”Quality” ställer du in kvaliteten när du gör skärmdelningar. Som standard är det 

inställt till ”Medium”. Vill man att färgerna ska bli bättre ökar man sin inställning här. Tänk 

på att ju högre kvalitet desto mer krävs det av deltagarnas uppkoppling.  

Det går även att använda ”Frame Rate”, uppdateringshastigheten. Högre 

uppdateringshastighet innebär mjukare övergångar men kräver högre bandbredd.  

Attendees Pod 

”Disable Raise Hand” gör att studenterna inte kan räcka upp handen om rutan är markerad. 

”Raise Hand Notification Timer” gör att du kan välja hur länge en ruta nere till höger ska visa 

om någon har räckt upp handen (”Raise hand”) om du inte har samtalsrummen markerat, 
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till exempel om du läser ett dokument eller en webbsida. Alternativen är inte alls 

(”Disable”), 5 sekunder eller 8 sekunder. 

”Persist in Screen Share” behåller i skärmdelning 

Chat Pod 

Som ”Host” kan du få meddelanden i en liten ruta nere i högra hörnet när någon skriver i 

chatten medan du har ditt connect fönster maximerat till helskärm eller minimerat (alltså att 

Chat pod är dold) .  

Du kan se avsändarens namn och de första orden av meddelandet i fönstret. Denna funktion 

är aktiverad som standard. Om du inte vill att meddelanden ska visas kan du inaktivera dem. 

Välj ”Meeting” > ”Preferences”. 

Välj ”Chat Pod” i listan till vänster. 

Du kan välja på: 

 Inte alls, ” Disable”. 

 3 sekunder. 

 5 sekunder. 

 

 

Record meeting  (Spela in sitt möte)  

I menyn hittar vi också ”Record Meeting”, alltså spela in ett möte.  Du kan här spela in ditt 

möte genom att gå in i menyn och välja ”Record Meeting”.  
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Då kommer det komma upp en ruta där du ska namnge din inspelning. Här är det viktigt att 

du namnger din inspelning så att du enkelt kan känna igen den sedan. Din inspelning 

kommer att hamna bland flera andra inspelningar och det är därför viktigt att du kan känna 

igen din egen inspelning. När du har namngett din inspelning under ”Name” klickar du på 

”OK”.   

Inspelningen kommer då att starta och du kommer att se en röd punkt uppe till höger i 

mötesrummet. 

Vill du sedan stoppa din inspelning gör du det antingen genom att välja ”Stop Recording” när 

du klickat på den röda punkten eller så går du in i menyn och bockar ur ”Record Meeting”. 
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Deltagarna ser att det pågår en inspelning men de kan inte avbryta den. 

För att sedan komma åt din inspelning måste rummet ha återskapats. Vi har byggt in en 

städfunktion som gör att när alla deltagare lämnar rummet raderas allt material så att 

rummet är rent när nästa möte ska hållas och det är först då som inspelningen flyttas att 

man kan komma åt den.  Du kan antingen vänta tills någon annan har haft möte eller se till 

att alla i ditt möte har lämnat rummet och gå själv ut ur rummet och gå sedan in direkt igen 

så att rummet återskapas. För att få tillgång till din inspelning går du till adressen: 

https://connect1.du.se/ 

Där loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.  
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Du kommer då komma till en sida som ser ut ungefär som nedan.  

 

För att hitta din inspelning gå till fliken ”Content”. 
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De andra flikarna har ni inte tillåtelse att se, det är bara fliken ”Content” som ni kommer att 

ha tillgång till. 

Se till att ni är väljer ”Shared Content” och välj sedan mappen ”Recordings”.  

 

Alla samtalrum kommer då att listas. Välj det rummet där mötet ägde rum. Det gäller alltså 

att komma ihåg vilket rum som ni hade mötet i.  

I exemplet nedan har jag valt att gå in i ”Samtalsrum 41” och där finns det inspelningar. Ju 

längre tiden går, desto fler inspelningar kommer det att bli och det är därför viktigt att 

namnge dem till något som du kommer ihåg.  Man kan sortera efter bland annat namn och 

datum vilket kan underlätta en hel del.  

I detta fallet klickar vi på en av inspelningarna som finns.  
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Då får vi upp information om vår inspelning och det som vi vill komma åt är ”URL for 

Viewing” som är adressen till inspelningen. Vill ni titta på inspelningen är det bara klicka på 

länken och då kommer inspelningen att starta direkt i er webbläsare. Vill ni lägga upp den på 

Fronter är det bara att kopiera länken och lägga upp den som vanligt.  
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End meeting 

”End meeting” är en funktion vi inte använder oss av eftersom vi använder samma rum om-

och-om igen. Använd ej denna funktion då det kommer att göra mycket svårare för nästa 

grupp/lärare. 

 
 

 

Vad betyder funktionerna som nu finns i menyn under ”Layout”?  

 

 

Nedan beskrivas de extra menyer under ”Layout” som en ”Host” kan se: 

 

Rummets utseende är en layout, så som layouten ”Standard”. Det går att göra egna layouter 

men de försvinner när alla lämnar rummet. 

mailto:support@du.se


NGL Centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 88 88 

E-post: support@du.se 

 

23 

Klickar du på ”New Layout…”  får du upp möjligheten skapa en ny layout. Antingen från 

början eller med ”Standard” som mall. Vill du ha en annan layout än ”Standard” ställer du 

med fördel in det innan ditt möte/seminarium. 

Du har fem stycken grundlayouter att välja bland: 

”Standard” är den vanliga som är just standard. 

”Medium Share/Note Pod” ger dig större kamera- och note-poddar på bekostnad av share-

poden som blir mindre. 

”Large Note Pod” ger en stor note-pod och en något större kamera-pod men ingen share-

pod. 

”Large Camera” ger en mycket stor kamera-pod men ingen note- eller share-pod. 

Du kan också välja vilken layout du vill använda med snabb 
knapparna som finns till höger i mötesrummet.  
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Vad betyder de extra funktionerna som nu finns i menyn under 

”Pods”?  

 

Nedan beskrivas de extra menyer under ”Pods” som en ”Host” kan se: 

 

Under ”Pods” lägger du till nya poddar eller rutor. Som standard används ”Share”,  ”Note”, 

”Chat”, ”Camera” och ”Attendee list”. Om du vill kan du ha två share-poddar samtidigt, 

likaså två chat-poddar.  Detta innebär exempelvis att du kan ha två stycken skärmdelningar 

igång samtidigt. Nackdelen är dock att det blir väldigt smått.  

”Camera” och ”Attende list” syns inte eftersom det bara kan finnas en av dem. Skulle du 

råka klicka bort en av dem kan du återställa den via menyn ”Pods”. 

Här finns också fler verktyg än vad som visas i standardmallen. De verktyg som tillkommer är 

”Poll”, ”File Share” och ”Web Links”. 
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Vad betyder de extra funktionerna som nu finns i menyn under 

”Audio”?  

 

Här kan du ställa in om bara en person ska kunna tala åt gången, ”Enable Single 

Speaker Mode” samt om ”Participants” ska få använda sina mikrofoner, 

”Enable Audio For Participants”. 

 

mailto:support@du.se


NGL Centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 88 88 

E-post: support@du.se 

 

26 

NGL Centrum 

Den här manualen är skapad av NGL Centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Vill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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