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Koordineret af Fonden Teknologirådet

EngageSuite guide til værter:
At få adgang til, administrere og igangsætte din event
Det er nemt for dig og dine deltagere at få adgang til din event. Du skal bare bruge det link, som Fonden
Teknologirådet har givet dig.
Du vil lande på denne side:

Her vil deltagerne blive bedt om at sige ok til ”allow local storage”. Det skal I sætte kryds i. Det er en token i
lighed med en ’cookie’, som sørger for at lagre arbejdet undervejs så man kan genoptage mødet og
undersøgelsen hvor man slap, hvis internetforbindelsen falder ud, hvis man ved et uheld kommer til at
lukke browservinduet ned, eller hvis windows eller computeren genstarter.
Denne side vil også angive, hvilken form for data der vil blive indhentet om deltagerne.
BEMÆRK, at i det øjeblik I afslutter mødet i systemet, vil alt data blive anonymiseret.
Når I har accepteret ’local storage’ og klikket ’request to join’ vil I komme til eventets første side, og I er klar
til at starte mødet.

Tekniske krav til værter
Værter skal have en computer med en internetforbindelse, som er hurtig nok til at vise youtube-videoer,
samt højtalere så deltagerne kan få lyd på videoerne.
Hvis deltagerne ikke har data og egen internetforbindelse på deres enheder, skal værten have trådløst
internet til dem.

Tekniske krav til deltagerne
Alle deltagere skal have egen enhed, som kan gå på internettet, enten via 3G/4G eller trådløst på værtens
wifi.
Enheden kan være en smartphone, en tablet eller en bærbar computer.
Alle deltagere skal kunne gå på internettet samtidigt.

VIGTIGT! Hvis du vil være vært for flere events, eller hvis en af dine venner gerne vil værte et møde, skal du
ikke genbruge det samme link. Du skal bare sætte en ny event op, præcis på samme måde som du satte
første event op.
Hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med at komme i gang med dit event, så kontakt:

Fonden Teknologirådet
Kathrine Collin Hagan, tlf. 53 55 97 33, e-mail: kach@tekno.dk.
Asbjørn Snæland, tlf. 33 32 05 03, e-mail: ares@tekno.dk.

