Videokonferensövningar
Praktiska övningar i telebildsalarna 31215 och 32108
Katedermikrofonen
 Sätt på mikrofonen.
 Anropa en annan studio.
 Stäng av mikrofonen.
Fråga: Hur vet man om mikrofonen är på eller av?
Lärarkameran
 Zooma in/ut dig själv.
 Styr kameran med piltangenterna.
Lärarkameran: Förinställa kameravyer
Används för att snabbt växla mellan olika kamerapositioner.
 Förinställ kameran i två olika kamerapositioner.
 Växla mellan de olika kameravyerna.
Elevkameran
 Zooma in/ut studentplatserna.
 Styr kameran med piltangenterna.
 ’Stäng av’ en student.
Fråga: Vad är skillnaden i funktion mellan lärarkameran och elevkameran?
Dokumentkameran
 Lägg ett föremål eller dokument på dokumentkameran.
 Zooma in/ut så mycket det går.
 Visa föremålet för personerna i salen.
 Visa föremålet för personerna på annan plats.
 Växla mellan bild från lärarkameran och dokumentkameran.
 Testa PIP/BIB-knapparna.
Fråga: Vilka knappar används? Är det skillnad på att visa föremålet för
personerna i salen jämfört med de på annan ort? Hur fungerar PIP/BIBknapparna?
Datorn
 Visa en bild från datorn.
 Växla mellan bild från lärarkameran och datorn.
 Testa PIP/BIB-knapparna.
Fråga: Hur ser bilden ut? Är det någon skillnad mellan lärarbilden och
datorbilden? Hur fungerar PIP/BIB-knapparna?
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Videokonferensövningar

Smartboard (övningen görs i hel grupp)
 Visa bild från dokumentkameran på Smartboarden.
 Visa bild från datorn på Smartboarden.
 Rita på Smarboarden med de tillhörande pennorna.
 Sätt igång en powerpointpresentation via Smartboarden.
 Stryk över text i dokumentet.
 Stryk under text i dokumentet.
Visa video/dvd-film
 Visa en video/dvd-film för personerna i studion och för personerna på
annan plats.
 Växla mellan att visa lärarkameran och filmen.
Spela in video/dvd
 Spela in dig själv på video och/eller dvd.
Monitorkontroll (övningen görs i hel grupp)
Tryck på knappen Monitorer Avancerat.
 Växla mellan de olika monitorerna.
 Växla bildläge i de olika monitorerna.
 Stäng Avancerat läge.
Ljudfliken
 Höj ljudet från katedermikrofonen.
 Stäng av de enskilda mikrofonerna.
 Höj ljudet i högtalarna.
 Stäng av de enskilda högtalarna.
Ytterligare möjligheter och annan utrustning
 Möjlighet till sändning via det interna TV-nätet.
 Möjlighet att sända från Valhall (aulan).
 Högtalare
Omöjligt?
Fanns det något som man skulle vilja göra men som ej var möjligt?
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