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Host og Presenter Startbillede
Når en Host og/eller Presenter første gang indlæser MP3 and Timer Pod’en, vises følgende:

Indstillinger






Timer, MP3 Player: Pod’en starter som standard med både Timer og MP3-afspilleren, men
indstillingerne kan ændres efter behov. Hosten kan fjerne de ønskede checkmærker.
Titel: Denne meddelelse vil blive vist for alle deltagere (Hosts / Presenters / Participants) i
rummet. Størrelsen af skrifttypen som bruges til titlen kan ændres manuelt ved at benytte drop
down feltet ud for titelfeltet.
Udløb: Den angivne tid for timeren (nedtælling).
Start-knap: Denne knap lukke Indstillingsvisningen og starter timeren med de valgte
indstillinger.

Avancerede Indstillinger






Start Blink Ved Udløb: En ekstra parameter, der kan aktiveres ved at sætte mærke ved
Aktiveret. Nedtællingen vil så begynde at blinke når den angivne tid er nået.
Udløbsbesked: Meddelelsen vil vises så snart nedtællingen (timeren) stopper. Størrelsen af
skrifttypen, som bruges til beskeden, kan ændres manuelt ved at benytte drop down feltet lige
ved siden af teksten for udløbsbeskeden.
Skrifttype, størrelse, farve: Indstillinger som tilpasser, hvordan timeren ser ud.
Baggrundsfarve: Den farve der anvendes som baggrund i MP3 og Timer pod’en (den kan også
være gennemsigtig hvis Gennemsigtig markeres)
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Eksempel på udfyldte pod-indstillinger:
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Host og Presenter Visning
Når en Host klikker på Start-knappen, vil alle deltagere i rummet se den igangsatte timer og nedtælling.

Hostens muligheder:



Indstillinger: Stopper timeren for alle i rummet og åbner Indstillinger.
Genstart: Genstarter timeren for alle i rummet med de indstillinger, der allerede er i brug.
Pause/Start: Stopper timeren midlertidigt. Så snart der klikkes på Pause-knappen, bliver den
erstattet af en Start-knap. Hosten kan klikke på denne og fortsætte nedtællingen.
Information: Åbner informations pop-up, når der klikkes på



Logo: Åbner URL’en http://connect-innovation.com/ i standardbrowseren.



Afspilningskontrol: Vises når musen føres henover. Hosten kan klikke Pause/Spil til et lydspor,
skifte mellem lydspor og justere lydstyrken.
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Deltagerne Visning
Deltagerne vil se pod’en på denne måde:

Deltagerne muligheder:


Afspilning: Deltageren kan indstille lydstyrken eller mute lyden



Logo: Åbner URL’en http://connect-innovation.com/ i standardbrowseren.

Disclaimer
In no event shall the copyright holders of Cinab Partners AB be liable for any claim, damages or other
liability arising from, out of, or in connection with the software.
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