
Zoom-guide 
Her er kort beskrevet de vigtigste funktioner i zoom. 

View 
Øverst oppe i højre hjørne af zoom-vinduet er view-knappen. Klikker man på denne, kan man vælge:  

 Speaker view - her vises, den der taler med et stort billede og man kan se enkelte andre 

deltagere. 

 Gallery view - her vises alle deltager med et lige stort billede. Hvis der er mange deltagere, 

er der en pil-knap, hvor man kan bladre i billedvisningen. 

 

Når der vises en PowerPoint-præsentation, kan man ved at klikke på view-knappen i øverste højre 

hjørne få tre forskellige visninger: 

 Standard - her vises PowerPoint-præsentationen med billeder af deltagere ovenpå. 

 Side-by-side: Speaker – her vises PowerPoint-præsentationen og oplægsholderen. 

 Side-by-side: Gallery - her vises PowerPoint-præsentationen, oplægsholderen og enkelte 

deltagere. 

 

Rename og Choose Virtual Background 

Klik på de tre små prikker i højre side af dit eget billede og vælg Rename. Skriv gerne både navn og 

arbejdssted.  

Hvis du gerne vil skjule din baggrund, er det her du kan vælge Virtual Background, det giver dog ofte 

en forringet billedkvalitet. 



 

 

Funktioner i nederste bar  

Nederst i zoom-vinduet er der følgende funktioner, som forklares herunder.

 

Unmute 

Her kan du tænde og slukke for din mikrofon. Din mikrofon vil automatisk være slukket, når 

konferencen starter. 

Start video/kamera 

Her kan du tænde og slukke for din video (dit kamera). Vi opfodrer til, at du har den tændt under 

workshopdelen, da det er rart for oplægsholderne at få ansigter på de mennesker, de taler til. Hvis 

din hastighed er langsom, kan det dog hjælpe på forbindelsen at slukke for din video. 

Participants 

Her kan du få et overblik over, hvem de andre deltagere er, og du kan se hvem der har hånden oppe, 

er muted, mm. 

Chat 

I chatten kan du kommentere eller stille spørgsmål til oplæggene. Du kan også skrive personligt (én 

til én) med de andre deltagere. 

Share screen (den grønne knap) 

Skærmbilledet man klikker på vises for alle deltagere. Det er som udgangspunkt kun 

oplægsholderne, der skal bruge denne funktion. 

Record 

Du kan ikke bruge denne funktion. 



Reactions 

Brug gerne reaktioner. De giver lidt mere liv og hjælper oplægsholderne med at få en bedre 

fornemmelse for deltagerne. Brug “Raise Hand”, hvis du har et spørgsmål eller skriv dit spørgsmål i 

chatten. 

 

 

 

 

 

 

Leave 

Her klikker du, hvis du skal forlade oplægget. Du kan altid komme tilbage igen via linket til oplægget. 


