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Vejledning til VDX faste møderum
Indhold
1.

Generelt information ................................................................................................................................. 1

2.

Lav testopkald............................................................................................................................................ 1

3.

Gå til videorum/mødet .............................................................................................................................. 2

4.

Hvis du mangler billede eller lyd ............................................................................................................... 2

5.

Lås mødet .................................................................................................................................................. 3

6.

Oversigt over funktioner i videomøderummet ......................................................................................... 4

1. Generelt information
Når du skal afholde et videomøde via det faste videomøderum, er det en forudsætning at du har
de fornødne tekniske devices i orden og de er testet (smartphone, tablet eller PC med webcam og
lyd ind/ud), se mere under testkald. For at du kan anvende video via Videoknudepunktet (VDX),
forudsætter det brug af Chrome browser (Safari og Edge kan også anvendes) eller Cisco Japper/Polycom. En videomøderumsadresse ser ud som nedenfor, hvor XXX er dit særlige videorum:
https://video.regsj.dk/webapp/conference/XXX@video.regsj.dk såfremt du anvender Cisco Japper/Polycom, skal du kun anvende det sidste XXX@video.regsj.dk og kopiere ind + enter (japper)
eller ringe op (grønt rør) på Polycom. Husk! At gemme videomøderummet på bogmærkelinjen.

2. Lav testopkald
Åbn browser (Chrome eller
anden løsning, se ovenfor).
Kopier følgende link i browserfeltet: https://video.regsj.dk/webapp/conference/testkald@video.regsj.dk
Et testvideomøderum dukker op.
Hvis det er første gang, du
bruger din browser til videoopkald: Klik på ”tillad” i
øverste venstre hjørne og
derefter på den grønne
”OK” i højre side.
Du godkender, at browseren må bruge din mikrofon
og dit kamera. Det er vigtigt, at du her vælger tillad,
for ellers kan du ikke bruge
dem til videomødet
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Følg guiden til test af lyd og
kamera.

3. Gå til videorum/mødet
Åbn browser (Chrome eller
anden løsning, se ovenfor)
og indsæt din møderumsadresse (link). Videomøderummet åbnes og indtast
herefter din pinkode (ved
brug af Polycom anlæg,
vælges # på fjernbetjening,
hvis der ikke er tastatur tilknyttet)
Klik på de tre prikker i venstre side af skærmbilledet,
for at åbne menuen. Her
finder du forskellige indstillingsmuligheder for lyd og
billede, se pkt. 4.

4. Hvis du mangler billede eller lyd
Hvis du mangler lyd eller
billede, klik på de tre prikker i venstre side af skærmbilledet, for at åbne menuen.
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Vælg medie enhed, og vælg
dit video- og lydudstyr (mikrofon) herefter. Klik evt.
på standard, hvis du har
flere mikrofoner/højtalere
tilkoblet.

5. Lås mødet
Har du brug for at låse mødet, så andre deltagere (der har link og pinkode) ikke skal deltage, kan du gøre
det ved at følge nedenstående.
Klik på de tre prikker i venstre side af skærmbilledet,
for at åbne menuen.

Klik på lås mødet.
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6. Oversigt over funktioner i videomøderummet
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