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Vejledning til Adobe Connect  

Sådan kommer du i gang 

 

Du kommer ind til fjernundervisningen i programmet Adobe Connect på linket, som du har modtaget i dit 

velkomstbrev. Det er også her, du efterfølgende vil kunne se eller downloade undervisningen. Du logger ind 

med dit personlige SDU-brugernavn og password. 

Når du er logget ind, skal du klikke på enten:  

1. Live 

Her trykker du, hvis du vil følge undervisningen, mens den foregår om lørdagen (live stream). Hvis 

du klikker på linket fra en PC (Windows eller Mac), kan du deltage aktivt i undervisningen med 

spørgsmål, i gruppearbejde. Hvis du klikker på linket fra en iPad, anden tablet eller smartphone, vil 

du se undervisningen via en almindelig webbrowser, og du vil kun have mulighed for passivt at se 

og høre undervisningen. 

 

2. VideoOnDemand (VOD) 

Her trykker du, hvis du vil se eller downloade undervisningen på et senere tidspunkt. Videoerne vil 

normalt være tilgængelige to-tre dage efter hver undervisningsgang. Husk, at du ikke må lade andre 

få adgang til filerne, og du må ikke kopiere og videregive dem til tredjemand.  

 

For at kunne deltage aktivt i undervisningen via Adobe Connect har du brug for: 

1. En nyere Windows- eller Mac-computer og en god internetopkobling. Vi anbefaler en opkobling på 

mindst 2 Mbit i download. En trådløs forbindelse kan anvendes, men det er ikke optimalt, og det 

kan give udfald og forsinkelser, så billed- og lydkvalitet forringes.  

 

2. Et headset (dvs. høretelefoner og mikrofon). Vi anbefaler et USB-headset, da det giver den bedste 

kvalitet. Du skal af hensyn til lyden i møderummet for andre deltagere benytte et headset. Du må 

altså ikke sidde og snakke og få lyd ud igennem computerens indbyggede højttalere/mikrofon. 

 

3. Et webcam. Du skal have et webcam, hvis du ønsker, at dine medstuderende kan se dig ved 

gruppearbejde. Du må gerne bruge det indbyggede webcam i din pc. 

 

4. At installere Adobe Connect ”add-in”. For at forberede din computer til et Adobe Connect møde, 

skal du installere et såkaldt Adobe Connect ”add-in” på din computer. Dette lille program giver dig 

mulighed for bedre at indstille din lyd samt at foretage skærmdeling. Du kan downloade dette 

”add-in” til Windows, Mac eller Linux på siden Adobe Connect Downloads and Updates.  

 

 

http://www.adobe.com/support/connect/downloads-updates.html
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Sådan kommer du i gang med Adobe Connect – live stream 

1. Log ind i møderummet via linket, som du har modtaget i dit velkomstbrev med dit SDU brugernavn 

og adgangskode ved at klikke på ”live”. 

 

2. Du møder nu dette vindue, hvor du skal vælge ”enter with your login and password” og ”Syddansk 

Universitet” 

 
 

Tryk ”confirm selection and login” 

 

3. Indtast dit SDU Brugernavn og adgangskode 

 

4. Tryk på ”Ja, jeg accepterer, gem samtykke” eller ”Ja, jeg accepterer” 

 

 
5. Tillykke. Du er nu kommet ind i Adobe Connect møderummet og mangler nu kun at indstille dit 

headset og webcam   

 

 


