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Innan föreläsningen
Skapa ett mötesrum i Zoom
Öppna Zoomklienten genom att söka på Zoom i Startmenyn:

Klicka på Meetings (1) och på plustecknet (2) för att välja Schedule a Meeting:
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Namnge föreläsningen (1) och ställ in datum och tid (2). Observera att det går att starta möten före
schemalagd tid, och mötet stängs inte automatiskt vid mötestidens slut. Inställningarna är till för att
hamna på rätt plats i en kalender vid mötesinbjudan. Välj Generate automatically (3) för att inte dela
ditt personliga mötesrum. Välj video på för dig som Host och av för deltagarna (4) samt att datorljud
ska användas (5). Genom att välja Outlook (6) så trillar föreläsningen in i din kalender i Outlook. Tillåt
deltagarna att koppla upp sig mot mötesrummet innan du själv är på plats och stäng av deras
mikrofoner (7). Välj Schedule (8).

2

En mötesinbjudan öppnas i Outlook. Du kan välja att klistra in länken till mötesrummet i
lärplattformen eller att skicka den till deltagarna:

I Sverigesalen
Använd den stationära datorn och logga in med ditt FHS-konto.

Starta styrpanelen
Starta styrpanelen i Sverigesalen genom att trycka på den och välj:
1.
2.
3.
4.

Lokal presentation eller Webbmöte
Stationär dator
Föreläsningsläge
Podiemikrofoner
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Kontrollera att enbart föreläsaren vid podiet är i bild och inte deltagare. Tala om för deltagarna att
föreläsningen spelas in.

Starta Zoom
Öppna Zoomklienten genom att söka på Zoom i Startmenyn:

Välj Meetings (1), markera aktuellt tillfälle (2) och välj Start (3):
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I rutan som dyker upp väljer du Join with Computer Audio:

Begränsa deltagarnas behörigheter i mötesrummet
Det kan finnas anledning att begränsa deltagarnas behörigheter i mötesrummet. Dels för att
inspelningen inte ska störas och dels för att inte spela in uppgifter som bild, ljud och namn på
deltagarna utan deras medgivande.
Stäng av deltagarnas mikrofoner
Välj Manage Participants (1) och Mute All (2). Se till att bocka ur Allow participants to unmute
themselves (3) och bekräfta med Yes (4):
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Stäng av deltagarnas möjlighet att dela skärm
Klicka på pilen bredvid Share (1) och välj Advanced Sharing Options… (2). Se till att Only Host (3) är
valt:

Stäng av deltagarnas möjlighet att göra anteckningar, samt dölj videopanelen
För den här inställningen behöver du först dela din skärm. Klicka på Share och välj skärmdelning,
Screen. Då delas din skärm via helskärmsläge och menyn minimeras. För muspekaren över den gröna
delen (1) så att menyn visas, klicka på More (2) och ställ in Disable participants annotation (3) och
Hide Video Panel (4):
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Inspelning
Starta inspelning
I samma meny startar du inspelningen:

När du väl har startat inspelningen så kan du i samma meny pausa och stoppa inspelningen när du
vill:

Om du inte har delat din skärm och vill starta inspelningen så klickar du på Record i bottenmenyn:
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Avsluta inspelning
När du är klar med föreläsningen stoppar du inspelningen och avslutar mötet med End meeting.
Först då skapas videofilen. Första gången du spelat in på datorn så behöver du dubbelklicka på filen
för att den ska konverteras:

Därefter sker det automatiskt varje gång efter att du avslutat inspelningen. Din Zoominspelning
sparas lokalt på din dator under C: > Zoom.

Ladda upp på FHS Play
Öppna webbläsaren och surfa till play.fhs.se:

Observera att webbläsaren Internet Explorer inte stöds av FHS Play.
Logga in med ditt FHS-konto genom att välja Guest och Login längst upp till höger på sidan:

När du har loggat in väljer du + Add New och sedan Media Upload för att ladda upp din fil:
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Klicka på + Choose a file to upload:

Välj din Zoominspelning. Den har sparats lokalt på din dator under C: > Zoom:

Det är Zoom_0.mp4 som är filen som ska laddas upp i FHS Play. Om du har stoppat inspelningen
under föreläsningen så skapas Zoom_X.mp4 för varje stopp du gör:
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Inställningar
När du har laddat upp filen skriver du in titeln på föreläsningen (1), en beskrivning samt vem som
medverkar etc. (2). Du kan också tagga inspelningen med valfria ämnesord (3). Välj att publicera som
Unlisted (4), då kan du skicka länken till exempelvis en kollega som vill ta del av föreläsningen utan
att den blir sökbar på internet. Glöm inte att spara (5).

Dela inspelningen i lärplattformen
Gå till My Media i FHS Play:
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Klicka på den föreläsning du ska dela:

Välj Share (1) och Embed (2) och kopiera den markera och inbäddningskoden (3):
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Öppna en ny webbläsarflik och logga in i lärplattformen. Gå till den sida i kursens digitala yta där du
vill lägga in föreläsningen. Välj att redigera sidan. Placera markören där du vill att föreläsningen ska
bäddas in och välj därefter Infoga/redigera media (1) och fliken Inbäddning (2). Klistra in
inbäddningskoden från FHS Play (3) och klicka på Ok (4). Spara (5).

Nu är det klart!
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