
Delta i Breakout Rooms. 
 
Till dessa samtal så använder vi oss av programvaran Cisco WebEx Meetings.  
Denna programvara kan antingen laddas ned eller köras i webbläsaren på datorn. Google Chrome 
rekommenderas om ni skall köra programmet via webbläsaren 
 
Länk till Breakout Rooms: 
https://forecom.webex.com/forecom-en/j.php?MTID=mef439819a5cd9fb6fbe89daa3f11db42 
Lösenord: tecknare 
 
 
Klicka på möteslänken eller kopiera och klistra in den i adressfältet i webbläsaren.  
Om ni inte har Cisco WebEx Meetings installerat på er dator kommer ni att se följande efter ca 5 
sekunder. Viktigt att ni väntar så att sidan hinner med att visa all information. 

 
 
Om du vill ladda ned programvaran och installera den på er dator – klicka på ”Download it now”. 
 
Om ni vill köra programvaran från webbläsaren – klicka på ”Join from your browser” 
 
 
Så snart samtliga deltagare har anslutit så kommer ni att delas in i ”Privata möten/breakout sessions” 
Klicka på ”Delta nu” när nedan dialogruta dyker upp. 

 
 
 
 
När det är 1 minut kvar av mötestiden så kommer nedan dialogruta dyka upp. Klicka på ”OK”. När 
tiden är ute kan ni stänga ned programmet eller webbläsaren och återgå till websidan för 
sändningen. 
 
 



 
 
 
OBS!! 
När webbläsaren frågar om den får tillgång till kamera och ljud - Klicka på "Tillåt". 
Om ni av någon anledning klickat på ”Neka” så behöver ni gå in i inställningarna i webbläsaren och 
ändra de inställningarna. 
 

Tips för videomöten 
• Sitt inte med ljuskällor bakom dig, endast ljus framifrån som belyser ert ansikte 
• Skall ni använda en virtuell bakgrund, sitt i ett rum med en mörk bakgrund 
• Använd ett headset om er dator inte har högkvalitativ mikrofon/högtalare inbyggt 
• Använd en extern webkamera om ni inte har en högkvalitativ kamera inbyggd i er dator. 
• Sitt så att du har kameran i ögonhöjd. Försök att inte röra för mycket på dig, oavsett om du 

pratar eller ej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här använder ni live-videospelaren 
 
Gå till https://www.forecom.se/event/grafiska_sektionen/   
På denna sida finns även en live-videospelare där vi sänder. 
Så snart någonting sänds ut så kommer det automatiskt att spelas upp i videofönstret. 
 
Ni måste själva slå på ljudet i videospelaren. Det gör ni genom att klicka på symbolen för högtalare 
längst ned i spelaren. Den blir synlig när ni för muspekaren över videospelaren. 
 

 
 
 
 
Chatverktyget  
 
 
Kommentarer 
Detta verktyg när ni skall kommentera eller svara på frågor som ställs till er deltagare. 
Där kan ni skriva kommentarer och ställa frågor, samtliga inlägg modereras och släpps igenom om de 
är relevanta. 
 
 



 
I samband med diskussionerna i Breakout Rooms så skall ni svara på ett 
antal frågor.  
När det är dags att gå in i Brekout Rooms så kommer frågorna att 
presenteras tillsammans med länken till Breakout Rooms-mötet. 
När detta sker kommer verktyget att automatiskt att ändras till att visa en 
fråga. Om du av misstag råkat klicka på ”kommentarer” så är det bara att 
klicka på fliken ”Frågor”. 


