Roller &rättigheter- Adobe Connect pro
Roller och rättigheter
Det finns tre nivåer av roller och rättigheter i Adobe Connect Pro (ACP):
Host (mötesvärd, t.ex. lärare): Den som har skapat mötesrummet och bjudit
in andra personer. Har fulla rättigheter och kan ge rättigheter till övriga
deltagare.
Presenter (presentatör, t.ex. student): Får till exempel tala, visa sin
videokamera samt ladda upp och visa filer. Kan använda alla funktioner
som värden ställt i ordning, t.ex. mikrofon, kamera och dela dokument som
andra kan ta del av. Presenter kan inte skapa nya poddar, bara använda dem
som redan finns.
Participant (deltagare, t.ex. student): Får normalt bara se, lyssna, chatta och
räcka upp handen, men kan tilldelas rättigheten att använda t.ex. kamera och
mikrofon, möjlighet att visa dokument eller rita i en whiteboard.
Vilken roll en person har framgår av deltagarlistan (Attendee List). Om du
är mötesvärd för ett mindre möte kan du ge antingen host- eller
presenterrättigheter till alla deltagare. På en större föreläsning kan det vara
en bra idé att alla studenter förblir participants. OBS! Som host kan du i
förväg ställa in att alla som deltar i mötet automatiskt blir presenters. Detta
gör du via Meeting >> Manage Access & Entry >> Auto-promote
Participants to Presenters. Den här funktionen rekommenderas varmt.
sedan hämtas av lärarna.

Alla mötesdeltagare kan kommunicera via symboler i Attendee List. Klicka
på My Status i Attendee List-fönstret och där kan du exempelvis räcka upp
handen, applådera etc. Mötesvärden kan också styra vad deltagarna kan eller
inte kan göra genom att klicka på kugghjulet i högra hörnet av Attendee
List.
Beroende på vilken roll du har i mötet ser också menyvalet olika ut.
Participants och Presenters kan bara se Meeting och Help i menyn upp till
vänster. Mötesvärden har fler alternativ: Meeting, Present, Layouts, Pods
och Help.
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