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Indhold : Denne vejledning beskriver de praktiske forhold omkr. afholdelse af 
videomøder på SDU. Der beskrives hvilket udstyr der skal bruges, booking af 
videolokale, hvordan en videoforbindelse etableres samt enkelte gode råd til 
hvordan videomøder fungerer bedst muligt. 
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SDU understøtter H.323 standarden, som er video over IP / Internet. Den ældre standard 
H.320 – ISDN understøttes ikke. Du skal sikre dig, at dem du skal holde videomøde med, også 
kan benytte H.323 standarden. 
 
 
Videoudstyr 
 
Afholdelse af videomøde kræver, at du benytter en eller anden form for videoudstyr. (H.323 
enhed) SDU har et antal videolokaler med det nødvendige udstyr, og de fleste af lokalerne kan 
bookes til formålet. (se bilag 1) Videoudstyret er enten fastmonteret i lokalet, eller det er 
placeret på et bord med hjul, så det nemt kan flyttes til det lokale man ønsker at benytte. Der 
kræves kun, at der er netværksstik i lokalet med alm. netværk til ansatte. 
 
Alternativt kan du benytte din PC eller Mac computer. Her kræves der, at at din PC/Mac er 
tilsluttet netværket i et stik med alm. ansatte netværk. Videokonference over trådløst netværk 
kan fungere, men det fungerer bedst, når din PC/Mac er tilsluttet netværket via. vægstikket. 
Ydermere skal der være tilsluttet et Webcam + evt. headset. Begge dele er som regel 
indbygget i nyere PC/Mac computere. Herefter skal der installeres en softwareklient på PC / 
Mac'en. 
 
Du kan også benytte en tablet / smartphone. Her kræves også, at der installeres en 
softwareklient. Der findes klienter til IOS (iPad og iPhone) samt Android. 
 
Hvis du kun har en alm. analog telefon eller Lync, kan du også deltage i et videomøde m. lyd 
alene. 
 
 
 
Links til installationsvejledninger: 
Liste over videolokaler på universiteter i DK. http://www.deic.dk/videolokaler 
 
Liste over videolokaler på SDU. http://www. http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/IT-
service/Services/Videokonference.aspx 
 
Beskrivelse at installation af softwareklient på PC og Mac. 
http://www.deic.dk/via_computer_dk 
 
Beskrivelse af installation af softwareklient på tablet/smartphone. 
http://www.deic.dk/via_tablet_mobil 
 
Beskrivelse af videomøder ved brug af analog telefon / Lync. http://www.deic.dk/via_telefon 
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Brug af MCU 
 
Hvis man skal være 3 eller flere parter i et videomøde, skal der bruges en MCU. (Multipoint 
Conference Unit) DeiC stiller en MCU til rådighed for universiteterne i DK. Når man sender 
mødeindkaldelse til sine mødedeltagere, skal man huske at angive, hvilket møderum der skal 
bruges.  
 
 
 
SDU råder over følgende møderum: 
 
Møderum:  Møderum's ID:  
Møderum1:  670001  IT-Service Alle 
Møderum2:  670002 
Møderum3:  670003  Humaniora 
Møderum4:  670004  IT-service Netgruppe 
Møderum5:  670005 (m. pinkode) 
Møderum17:  670017  Studieservice 
Møderum18:  670018  Sundhedsvidenskabeligt 

Fakultetssekretariat 
Møderum19:  670019  Mads Clausen Instituttet 
Møderum20:  670020  ISK 
 
Hvis din afdeling ønsker sit eget møderum, kan du du kontakte DeiC på email: 
videokonf@deic.dk eller ringe 3588 8235 og bede dem til at oprette et møderum til dig. 
 
 
 
Mødetidspunkt: 
 
Hvis der skal deltagere med i et videomøde, som befinder sig i en anden tidszone end din 
egen, skal du tage højde for tidsforskellen. Her er to gode hjemmesider, hvor du kan beregne 
hvilken tidszone der benyttes på et givent sted i verden. 
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html og http://www.worldtimezone.com 
 
 
 
Klargøring og opstart af videoudstyr 
 
- Tænd loftslyset i lokalet. Juster evt. persienner så lyset udefra dæmpes lidt. 
 
- Hvis du benytter et transportabelt videobord, er det vigtigt, at du placerer kameraet så det 
ikke peger mod et vindue. Ellers vil personer i billerammen typisk fremstå i silhuet. 
 
- Herefter kan mikrofonen lægges frem på bordet. Læg mikrofonen på midten af bordet. 
 
- Hvis du benytter et af videolokalerne, vil videosystemet typisk stå tændt, og så snart man 
løfter Cisco fjernbetjeningen op og peger på kameraet, vil skærmen tænde og vise SDU 
startbilledet. Hvis ikke skærmen har den funktion at kunne tænde selv, skal man tænde 
skærmen med TV fjernbetjeningen. Typisk vil det være HDMI 1 indgangen man skal bruge. 
 
- Indstil billedudsnittet med Zoom knapperne på Cisco fjernbetjeningen, så alle personer er 
med i billedrammen. 
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Initiere et Opkald 
 
For at foretage et opkald, gøres følgende: 
 
- Tryk på adressebogen på Cisco fjernbetjeningen. 
 
- Tryk på pil ned, indtil SDU Konferencer på TV skærmen er markeret. 
 
- Tryk på pil til højre, for at åbne SDU Konferencer. 
 
- Tryk på pil ned, for at vælge hvilken konference du skal kalde op til. 
 
- Tryk på knappen med det grønne telefonsymbol. 
 
- Juster evt. lydstyrken på + og -. 
 
Husk at ovenstående møderum kan kun benyttes hvis du er internt på SDU. Hvis dit 
videomøde har deltagere med, som er udenfor SDU, er proceduren for at kalde op en anden. I 
bilagene i dette dokument er en kort vejledning på hhv. dansk og engelsk hvordan man gør. 
 
Se bilag 2 for dansk vejledning og bilag 3 for engelsk vejledning. 
 
 
 
Besvare et opkald 
 
For at besvare et opkald, gøres følgende: 
 
- Når opkaldet modtages, klikkes på det grønne telefonsymbol på Cisco fjernbetjeningen. 
 
 
 
 
Afslut opkald 
 
For at afslutte et opkald, gøres følgende: 
 
- Tryk på den røde Hang-Up knap på Cisco fjernbetjeningen. På TV skærmen står nu End Call? 
 
- Tryk på OK. 
 
 
 
 
Direkte opkald 
 
Hvis man ønsker at kalde direkte til et videosystem udenfor SDU, så kan det gøres enten via 
adressebogen eller ved at taste adressen manuelt: 
 
 
Via adressebogen: 
 
- Tryk på adressebogen på Cisco fjernbetjeningen. 
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- Tryk på pil ned, indtil SDU Enheder på TV skærmen er markeret. 
 
- Tryk på pil til højre, for at åbne SDU Enheder. 
 
- Tryk på pil ned, for at vælge hvilken enhed du skal kalde op til. 
 
- Tryk på knappen med det grønne telefonsymbol. 
 
- Juster evt. lydstyrken på + og -. 
 
Du kan enten indtaste en adresse manuelt i adressebogen (under My Contacts) eller IT-service 
kan indtaste den via fjernadgang. Kontakt Torben Andresen på 65502859. 
 
 
Tast adressen manuelt: 
 
- Begynd at taste adressen via tal og bogstaver på Cisco fjernbetjeningen. 
 
- Tryk på knappen med det grønne telefonsymbol. 
 
 
 
Gode råd 
 
- Sørg for så vidt muligt at komme f.eks. 15 minutter før mødet starter, så der er tid til få lagt 
mikrofonen frem på bordet og kalde op til møderummet. 
 
- Mikrofonen er følsom, så undgå for så vidt muligt at larme med stole/papir/bøger. 
 
- Hvis i er flere lokationer der deltager i et videomøde, så anbefales det, at man slukker for sin 
mikrofon (”mute”), hvis man i en periode ikke skal sige noget. 
 
- Sørg altid for at få et telefonnummer/mobilnummer på de lokationer som deltager i 
videomødet, hvis videoteknikken skulle svigte. 
 
- Hvis du holder videomøde via en Mac/PC, bør du sikre dig, at der ikke er et vindue i 
baggrunden, da kameraet ofte vil kompensere for baggrundslyset. Resultatet bliver, at du på 
videobilledet kommer til at fremstå i silhuet. 
 
 
 
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp: 
 
- Kontakt Torben Andresen, IT-service, Tlf. 6011 2859 eller email: ta@sdu.dk 
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Bilag 1 Videosystemer på SDU 
 
 
By: Esbjerg 
Lokale: E-6 
Opkaldsadresse: 1545@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Nej 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder (søg 
efter E-6). 

By: Kolding 
Lokale: 41.12 
Opkaldsadresse: 1415@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Nej 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder (søg 
efter K-41.12). 
 

By: København, SIF 
Lokale: 7.128 
Opkaldsadresse: 1745@video.sdu.dk 
System: Cisco SX20 
Mobilt: Ja 
Booking: Ja, aftales med Michael 
Søndergaard, tlf. 6550 7710. 
 

 

By: Odense, ISK 
Lokale: Rasmus Rask mødelokale Ø15-404-2 
Opkaldsadresse: 3626@video.sdu.dk 
System: Cisco SX20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Nej, kan ikke udlånes. 
 

 

By: Odense HUM 
Lokale: Mødelokale 3, Ø10-401-1 
Opkaldsadresse: 3201@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Nej, fastmonteret i lokale. 
Booking: Ja, efter aftale med Karen Fog 
Rasmussen 6550 3201. 
 

By: Odense, TEK Ellehammer 
Lokale: Ø28-600-3 
Opkaldsadresse: 7486@video.sdu.dk 
System: Cisco SX80 
Mobilt: Nej, fastmonteret i lokale 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder (O 
TEK Ellehammer Ø28-600-3) 

By: Odense, TEK Tesla 
Lokale: Ø28-508a-3 
Opkaldsadresse: 7403@video.sdu.dk 
System: Cisco MX700 
Mobilt: Nej, fastmonteret i lokale 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder (O 
TEK Tesla Ø28-508A-3) 

By: Odense NET 
Lokale: Kontor, Ø6-308b-1 
Opkaldsadresse: 2859@video.sdu.dk 
System: Cisco SX20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Ja, efter aftale med Torben 
Andresen 6550 2859. 
 

By: Odense TEK 
Lokale: Ø28-508a-3 
Opkaldsadresse: 7403@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Nej, fastmonteret i lokale. 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder (TEK-
28-508A-3). 
 

By: Odense WP 
Lokale: WP15-1-21 
Opkaldsadresse: 3554@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Ja, efter aftale med Torben Pieler, 
6550 3820. 
 

By: Odense WP19 
Lokale: 402 (3. sal) 
Opkaldsadresse: 3043@video.sdu.dk 

By: Slagelse 
Lokale: D.1.18 
Opkaldsadresse: 9121@video.sdu.dk 
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System: Cisco SX20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Ja, efter aftale med Anne-Marie C. 
Poulsen, 6550 3960 eller Anette Kiilstofte, 
6550 3018. 
 

System: Cisco C20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Ja, efter aftale med Dennis 
Blæsbjerg Nielsen, 6550 9121. 
 

By: Sønderborg 
Lokale: M403 
Opkaldsadresse: 1144@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Nej, fastmonteret i lokale. 
Booking: Ja, via Outlook Resourcefinder 
(Alsion M403 mødelokale). 
 

By: Sønderborg 
Lokale: E2 
Opkaldsadresse: 1146@video.sdu.dk 
System: Cisco C20 
Mobilt: Ja. 
Booking: Ja, efter aftale med Lars Nielsen, 
6550 1146. 
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Bilag 2 
 
Dansk: Tilslutning til SDU’s videokonferencesystemer 
 
SDU råder over et antal Cisco H.323 videokonferencesystemer. Man tilslutter til disse systemer 
gennem NORDUnet’s Multipoint Conference Unit (MCU). 
 
Proceduren er følgende: 
 
1) Kald op til IP nr. 109.105.113.228 
  
2) Efter velkomstbeskeden tastes 0 for at gå ind i en konference. (det videosystem der 
benyttes, skal kunne gå i "touch tone mode") 
  
3) Intast konferencenummeret: 670002 og afslut med #. 
  
Man er nu tilsluttet NORDUNet's Multipoint Conference Unit (MCU). Fra SDU tilslutter man 
samme konferencenummer. 
 
Det anbefales at prøve ovenstående af i god tid inden ens videomøde. Aftal evt. et tidspunkt 
for en test, hvor SDU kobler op til samme konferencenummer, så det kan kontrolleres, om lyd 
og billede er i orden. 
 
 
Kontaktinfo vedr. test: 
 
Torben Andresen, IT-service, Netdrift 
Tlf: 6011 2859 
Email: ta@sdu.dk 
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Bilag 3 
 
English: Connecting to SDU’s video conferencing systems 
  
University of Southern Denmark (SDU) has a number of Cisco H.323 video conferencing 
systems. You can connect to the systems through NORDUnet’s Multipoint Conference Unit 
(MCU).  
 
Follow this procedure:  

 
1.    Call IP no. 109.105.113.228 

  
2.    After the welcoming message, press 0 to enter a conference (the video system used 

must have “touch-tone-mode”). 
  

3.    Type the conference number 670002 and press #. 

You are now connected to NORDUnet’s Multipoint Conference (MCU). SDU connects to the 
same conference number. 
 
We recommend you to test the procedure in due time before your video conference.  SDU can 
assist you in carrying out a test by connecting to the same conference number and check that 
sound and picture are OK.  
 
 
Contact information concerning testing:  
 
Torben Andresen, IT Services – Networks 
Phone: +45 6011 2859 
E-mail: ta@sdu.dk 
 


