
 

Adobe Connect – webinarvært 

- bliv certificeret webinarvært i Adobe 

Connect gennem vores onlinekursus 
 

På vores online kursus i Adobe Connect, lærer du alle væsentlige 

funktioner i Adobe Connect at kende, ligesom du bliver udstyret med 

viden om både teknik og god praksis i afviklingen af webinarer og 

online træning. 

 

Du vil bl.a. lære alt om pods, design af webinarrum, breakout sessions og 

hvordan man kan indlægge spændende interaktive øvelser for dine 

webinar-deltagere. Du får også en grundig indføring i Adobe Connects 

administrationspanel, hvor du blandt andet lærer at indhente data fra dine 

webinarer, styre rettigheder for dine brugere samt at klippe dine 

optagelser af webinarerne sammen til flotte og sammenhængende 

videoer.  

  

Alle deltagere vil modtage et bevis ved fuld deltagelse i kurset. 

På kurset lærer du bl.a: 

• at indrette møderum, oprette afstemninger, lave interaktive øvelser 

med dine deltagere og at strukturere dit webinar får et godt ’flow’ 

• at få styr på alle de tekniske forudsætninger for afviklingen af et 

godt webinar. Fx: Hvordan får du optimal lyd? Hvilket webkamera 

bør du bruge?  

• at oprette møderum, optage dit webinar - og redigere det bagefter, 

samt at håndtere indsamlet data og følge op på dine deltagere  

 

Kursuspris: 2.400,00 pr. deltager (eks. moms) 

Kurset er inkl.: • Tre timers onlinekursus med indlagte pauser 

og brugerinvolverende øvelser 

• Guide til Adobe Connect 

• Brugermanual for begyndere 

Undervisningstid: 3 timer (max. 5 deltagere) 

Undervisningssted: Online.  

Forudsætninger: PC, Headset (USB-kablet), webcam, internetadgang 

Almindeligt kendskab til computere 

Om underviseren: Jeppe Kurland er cand.it med speciale i it og 

læreprocesser og har over 15 års erfaring med 

undervisning i teknologier, it-didaktik og digitale 

værktøjer.  
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