Videokonferens
Delta vid sändningstillfället
Videokonferens är en teknik som innebär möten i större grupp på distans och campus i
speciellt utrustade studior. Den skiljer sig från Adobe Connect (webbkonferensverktyg) på så
sätt att det krävs särskild videokonferensutrustning, vilket förutsätter att läraren i förväg har
bokat en videokonferensstudio.
Det finns 2 olika sätt att delta i sändningstillfället i realtid med videokonferens.
1. Det ena sättet är att du deltar via ett Lärcentrum, se nedan "Delta via Lärcentrum".
2. Det andra sättet är att du via välkomstbrevet fått rättighet från kursansvarig/lärare att
delta hemifrån på din dator med videoklient som heter RPD (Real Presence Desktop)
(tidigare kallad CMA-klient) – se nedan under "Videoklient RPD (programvara för
videokonferens hemifrån)".

Delta via Lärcentrum
Kontakta ett Lärcentra nära dig (i din kommun) för att få tillgång till en lokal i god tid före
kursstart. För information om Lärcentra och kontaktadresser:
www.larcentra.se alternativt www.nitus.se
Be sedan ansvarig person på Lärcentra skicka ett mail med kurskoden (finns i välkomstbrev)
till support@vicom.se, samt vilka tillfällen du tänkt vara med.
Viktigt att du meddelar Lärcentra om du får förhinder att delta vid ett inbokat
sändningstillfälle. En videokonferenssändning skapar en kostnad som du själv sedan kan vara
tvungen att stå för, om du inte aktivt meddelat Lärcentra.

Videoklient RPD (programvara för videokonferens från egen dator –
tidigare kallad CMA-klient)
OBS! Studenter har endast rätt att använda tekniken när beställaren
(kursansvarig/lärare) har medgivit denna tilläggstjänst och kostnad.
Detta behövs för användning:
Du behöver en webbkamera med mikrofon alt. ett headset, samt en dator som är ansluten till
Internet/bredband (minst ADSL). Du behöver även installera en programvara på en dator, där
du har ”administratörsrättigheter”.
Saker att tänka på innan du skall använda videoklient hemifrån:
● OBS: Om det finns möjlighet att delta via videoklient hemifrån, framgår detta av
välkomstbrevet (eftersom det innebär en kostnad för högskolans akademi/kursbudget).
● Anmäl/beställ konto för videoklient via webben:
http://www.vicom.se/Anm%C3%A4lan-CMA/AnmalanCMA-HIG.html

● Installera videoklienten på din dator:
PC: https://docs.google.com/file/d/0B02zGl9p2E_9SENKekN6bHA4bHM/preview?pli=1
Mac: https://docs.google.com/file/d/0B02zGl9p2E_9VlhLa0dURlFCOEk/preview?pli=1
● Lär dig hur du hittar numret du ska ringa upp:
https://docs.google.com/a/vicom.se/file/d/0B02zGl9p2E_9M3Z6cm0wOWwyR28/edit?us
p=drive_web&pli=1
OBS! Om du vill prova på tekniken och försäkra dig om att allt fungerar, kan du kontakta
Vicom. Gör detta senast 2 veckor innan första föreläsningen för att hinna få hjälp.

Inspelade föreläsningar via Wowza
Vill du titta i efterhand söker du upp den inspelade föreläsningen via menyerna eller via
sökrutan på denna sida: http://wowza.vicom.se/?mapp=10

Stöd och Support
Kontakta Vicom/CUL i Hudiksvall om du har några problem med videoklienten.
Telefon: 070-200 79 20
E-post: support@vicom.se

