
 

 

 

 

 

 

 

Publicera Adobe Presenter-presentationer för Fronter 

Denna manual beskriver var man lägger sina Adobe Presenter-presentationer för att sedan 

skapa en länk så att man kan lägga in den i Fronter. 
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Var publicerar jag min presentation  för att skapa en länk som jag 

kan använda i Fronter? 

 

Alla lärare har egen så kallad www-katalog där man kan skapa en egen hemsida 

och det är där vi ska lägga våra Adobe Presenter presentationer.  

 

Klicka på ”Start”-> ”Den här datorn”. Här hittar vi alla enheter (kataloger) som ni som lärare 

har tillgång till. De flesta av er har den enheten/katalogen där.  

Vi börjar med att gå in i www-katalogen, där tycker vi att ni skapar en mapp där ni kommer 

att lägga era presentationer.  

Exempelvis skapar jag en mapp som heter ”presentationer”. I den mappen kommer jag 

fortsättningsvis lägga alla mina presentationer. I den mappen kopierar ni in den publicerade 

mappen som ni fick när ni publicerade er presentation i Adobe Presenter.  

Vi leker med tanken att den publicerade mappen jag har skapat heter ”kemi”. Vi kopierar då 

in mappen ”kemi” in i mappen ”presentationer” i www-katalogen.  

Nu finns er lektion tillgänglig på internet. Då ska vi bara skapa en länk.  

 

Adressen i det här fallet blir: 

http://users.du.se/~ran/presentationer/kemi/index.htm 

”ran”, som är mitt användarnamn ersätter ni med ert användarnamn. Katalognamnen 

”presentationer” och ”kemi” ersätter ni med de namn ni har döpt era kataloger till. 

”index.htm” pekar till den filen i er publicerade presentation som är själva startfilen. 
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Den heter alltid ”index.htm” i Adobe Presenter.  

users.du.se/~ert_användarnamn/namn_på _katalog/namn_på_katalog/index.htm 

 

Om jag saknar min www katalog eller jag sitter hemma hur gör jag 

då? 

 

Skulle ni sakna er www-katalog kan ni öppna katalogen genom att klicka på 

Start-> kör-> och sen skriva ” \\dustaff.du.se\www\användarnamn” och sedan 

klicka ”OK”. 

Då kommer en inloggningsruta upp och ni kan ansluta med era användarnamn och lösenord. 

Det måste stå DU\ framför ert användarnamn. Exempelvis för mig blir det då DU\ran. 

Är man hemma kan man göra på samma sätt, men då måste ni ansluta med VPN-klienten 

först. Har ni frågor gällande VPN-klienten, kontakta IT-avdelningen så hjälper de er.   
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NGL-centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter tar vi tacksamt 

mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/lararmanualer  

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