Uppsala Senioruniversitet
Information till medverkande vt 2022

Om du ska hålla din föreläsning på plats i Missionskyrkan, Slottsbiografen eller i någon av
Universitetets salar.
På alla dess ställen finns följande utrustning:
•
•
•

•
•

Du får ett head-set med mikrofon. Den har ett batteri (ca 5x7 cm) som du bär på dig. Män har ju alltid fickor,
men om du är kvinna, tänk på att ha något motsvarande utrymme att stoppa batteriet i.
Senioruniversitetet har en presentationsdator (PC) som kan användas om du inte vill ha din egen dator.
Lämpligt är då att medföra presentationsmaterial på ett USB-minne.
Datorn ansluts till videoprojektor på olika sätt: I Slottsbiografen och Universitetet ansluter man till datorns
HDMI-port, i Missionskyrkan ansluts en ’dongel’ till datorns USB-port (måste vara USB-A) Om du har en
modern Mac, som inte har någon USB-A-port eller HDMI-port bör du ha med dig en egen adapter. USU har
adaptrar, men det är säkrast att du medför en egen.
Om du ska använda din egen dator, glöm inte nätadaptern
Om du har en Mac, får USB-minnet inte vara speciellt formaterat för Mac, då vår PC inte ka läsa det
formatet. Det brukar inte vara något problem då de flesta USB-minnen har ett filformat (FAT32), som kan
läsas av såväl Mac som PC.

Om du ska visa bilder, Powerpoint, Adobe pdf-filer gäller följande vid filmning:
• Du får inte använda sk föreläsarvy, då hela skärmen filmas. Därför är det bra att skriva ut ett eget manus
• Om du ska peka på bilder, gör det med datorns mus, då pilen annars inte kommer med på filmen, alltså
ingen laserpekare!
Om du ska spela musik, CD eller DVD eller spela upp video:
•

Sådana filer bör laddas ned på datorn eller USB-minnet. Du kan inte lita på att det fungerar att hämta sådant
material från Internet under föreläsningen. De kräver inloggning på Missionskyrkans nät och det finns risk för
att uppspelningen kan hacka/pausas p g a att nätet sviktar eller att datorn buffrar i händelse av otillräcklig
nedladdningshastighet.

Om du ska hålla din föreläsning på Zoom
•
•
•
•
•
•
•

Stäm av med serieansvarig och ansvarig tekniker så att du vet exakt hur det fungerar
Logga in i god tid och testa att ljud och bild fungerar
Försök ha en neutral bakgrund för kamerabilden
Försök ha en bra belysning på talaren utan en massa skuggor
VIKTIGT att ha en bra mikrofon, då filmens ljudkvalitet är helt beroende av detta. Ett
bra headset är att rekommendera
Jobba med ’Speaker´s view’, då inte någon bild visas via ’Share screen’
Titta in i Datorns kamera, inte på bilden av dig. Ögonkontakt med deltagarna är viktig

Om du har frågor, kontakta serieansvarig eller AV-samordnare Lasse Sunnås (lasse.sunnas@gmail.com)

