
KOM GODT I GANG MED ADOBE CONNECT 
LOG IND PÅ ADOBE CONNECT 

• Åbn det tilsendte link i din browser. 

• Log ind som gæst (Guest) 

• Indtast dit navn i feltet Name 

• Og tryk derefter på knappen ”Enter room”: 

 

• Hvis du allerede har hentet og installeret klienten, skulle denne gerne åbne automatisk og logge dig ind i 

kurset. Det vil se ud i stil med nedenstående. 

 

Har du ikke allerede hentet og installeret klienten, så gå til næste punkt. 

 



HENT OG INSTALLER KLIENTEN (HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR GJORT DET)  

Efter at du har logget ind vil du få mulighed for at hente klienten, hvis den ikke allerede er installeret på computeren. 

Installationsfilen hentes ned og køres: 

 

Når installationen er fuldført, gentages punktet som tidligere beskrevet (Log ind på Adobe Connect) 

 

INDSTILLINGSMULIGHEDER 

AKTIVERE LYD, MIKROFON OG KAMERA  

Når du er logget ind, kan man i toppen af Adobe Connect klienten bl.a. aktivere sin højtaler osv. 

Knapperne kan dog variere alt efter rettigheder og indstillinger for kurset. 

 

For at aktivere sin mikrofon skal man – når/hvis ikonet er synligt – starte med at trykke på den lille pil. I menuen 

trykkes på ”Connect Microphone” og har du flere mikrofoner kan du vælge hvilken, som skal bruges under punktet 

”Select Microphone”:  



 

Når mikrofonen er aktiv, bliver ikonet grønt. Ønsker du at skifte imellem mute/unmute trykkes der blot på selve 

ikonet: 

 

 

FÅ VIST SKÆRMDELINGSRUDEN I FULDSKÆRM 

For at få vist en af ruderne i fuld skærm trykkes på det lille ikon oppe i højre hjørne af selve ruden (ikke i selve 

klienten). 

I nogen tilfælde skal man føre musen hen til området før ikonet vises. 

 

  



For at gå tilbage (afslutte fuldskærmsvisningen) trykkes på ikonet, som vist nedenfor, som findes helt oppe i højre 

hjørne af skærmen. 

I nogen tilfælde skal man føre musen hen til området før ikonet vises. 

 

 

 

 

TYPISKE SPØRGSMÅL 

HVORFOR RYGER JEG OFTE AF?  

Den typiske årsag er at internetforbindelsen er ustabil. Adobe Connect logger dig af hvis der opstår alt for stor 

forsinkelse i forhold til hvad de andre kursister ser. Derfor er det en god idé at sidde på en stabil/hurtig 

internetforbindelse og lukke andre applikationer som ikke skal bruges under kurset.  

HVAD ER DET BEDSTE SETUP? 

For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at have to skærme eller to enheder til rådighed. Den ene skærm/enhed 

bruges til Adobe Connect, og den anden kan bruges til at køre selve softwaren, som der bliver undervist i.  

Derudover anbefaler vi at sidde på en stabil internetforbindelse. Gerne netværkskabel fremfor trådløst hvis muligt.  

HVAD HVIS JEG IKKE KAN HØRE NOGET, ELLER ANDRE KAN IKKE HØRE MIG?  

Har du har problemer med fx lyd eller mikrofon, så kan du stadig benytte dig af chatten. I ruden ”Chat” – som oftest er 

at finde nede i venstre hjørne - kan du skrive til underviseren, som herefter vil prøve at hjælpe dig.  


