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Host- och Presenter Startvy
När Host och/eller Presenter kör Mp3- och Timerpodden, kommer följande att visas:

Inställningar





Timer, mp3-spelare: podden kommer starta med både Timer- och mp3spelare som standard
men dessa inställningar kan bli ändrade, om så önskas. Hosten kan avmarkera dessa alternativ
Titel: detta meddelande kommer visas för alla rättigheter i rummet och textstorleken kan ändras
manuellt genom att använda rullgardinsrutan vilken är placerad till höger om rubriksfältet
Time Out: ställ in då timern ska börja
Startknappen: denna knapp kommer stänga konfigureringsvyn samt starta timern med de valda
inställningarna

Avancerade inställningar






Börja blinka när det återstår: en valfri parameter som aktiveras med ”Aktiverad”-rutan.
Timern kommer börja blinka
Meddelande när tiden är ute: meddelandet kommer visas så snart timern stoppar,
textstorleken på meddelandet kan ändras manuellt med hjälp av rullgardinsfältet som hittas
nedanför denna redigeringsruta
Typsnitt, Typsnitt storlek, Färg: inställningarna för timerutseende och känsla
Bakgrundsfärg: färgen för Adobe Connects bakgrund (kan vara genomskinlig om rutan
“Genomskinlig” är valt)
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Exempel på fullt konfigurerade inställningar för Podden:
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Host- och Presenter Huvudvy
När hosten klickar på Startknappen, kommer alla deltagare i rummet see den startade Timern.

Hostens val:



Config: Stoppar timern för alla i Adobe Connect-rummet och öppnar återigen konfigurationsvyn
Omstart: kommer starta om Timern för alla i rummet med de tidigare använda inställningarna
Pause/Play: kommer pausa timern. Så snart pausknappen är iklickad kommer den ersättas med
Playknappen. Hosten kommer att kunna klicka på Play och fortstätta
Information: kommer öppna informationsrutan



Loggan: öppnar URL-adressen http://connect-innovation.com/ i standard-webbläsaren



Spelarinställningar: de visas när muspekaren är över. Användaren har möjlighet att klicka
Play/Pause på ett musikklipp, byta mellan ljudspår samt justera volymen
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Participant Huvudvy
Participants Huvudmeny ser åt så här:

Participants val:


Spelarinställningar: användaren kan styra volymnivån alternativt stänga av



Loggan: öppnar URL-adressen http://connect-innovation.com/ i standard-webbläsaren

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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