
Utrustning för digitala möten
För att veta vilken sorts utrustning du behöver för dina digitala möten måste du veta vilken sorts möten du ska ha. Här nämns 
de tre vanligaste mötesformerna och den utrustning som behövs för att få så bra ljud och bild som möjligt.

Observera att universitetet inte kan rekommendera en specifik produkt och därför ges istället tips på sökord som leder dig rätt 
när du letar produkter i Lupin eller pratar med en leverantör.

ENSAM VID DATORN 
Är du den ende i rummet som ska delta i mötet gör du det bäst från din egen dator. 

BILD
Har du en kamera i din bärbara dator går det alldeles utmärkt att använda den 
men ofta är datorn uppkopplad mot en eller flera skärmar och knasigt placerad för 
att kameran ska vara lätt att tillgå. Därför rekommenderas en extern webbkamera 
som placeras på din huvudskärm.

LJUD
Ljudet är det absolut viktigaste vid digitala möten och bärbara datorers mikrofoner 
och högtalare räcker inte till. Därför rekommenderas ett headset med mikrofon – för 
att du både ska höra och höras bra. Sitter du i en bullrig miljö rekommenderas ett 
headset med brusreducerande funktion och riktad mikrofon för att i allra största 
mån minska bakgrundsljudens inverkan på mötet.

SÖK I LUPIN: 

Webbkamera

Headset
HEADSET

WEBB- 
KAMERA

2– 4 PERSONER VID SAMMA DATOR
Är ni några få, i samma rum, som ska delta i mötet ställs höga krav på mikrofonen 
som ska ta upp alla era röster och på högtalaren som klart ska återge vad motparten 
säger. I detta fall är inte datorns högtalare och mikrofon att rekommendera.

BILD
Precis som i mötesformen ovan kan såväl en extern kamera, som en inbyggd i en 
bärbar dator, användas.

LJUD
Använd en ljudpuck som är både en bra mikrofon och dito högtalare i en och 
samma produkt. Ljudpucken placeras på bordet framför deltagarna så att ni både 
kan höra och höras bra. Notera att en ljudpucken kan vara känslig för bakgrundsljud  
och att och ni därför bör sitta i en så lugn miljö som möjligt.

SÖK I LUPIN: 
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Speakerphone
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DIGITALT MÖTESRUM
Är ni många som ska delta i samma möte rekommenderas en mer fast installation 
i t.ex. ett konferensrum. För att få ut det mesta av dessa digitala möten krävs en 
bättre kamera, en bättre ljudlösning och en större skärm att titta på. Du kan fortfa-
rande använda din egen bärbara dator men den behöver kopplas till mer storskalig 
utrustning för att alla ska såväl se och synas som höra och höras.

Det finns en uppsjö olika lösningar för detta ändamål och du bör be om råd och 
hjälp innan du bestämmer dig för att köpa in utrustning. Val av utrustning 
bör göras i samråd med kunnig leverantör.

BILD
En bättre kamera med möjlighet att zooma och röra sig är att rekommendera. 
Vidare bör en större skärm, t.ex. en stor TV eller en projektor med projektorduk, 
användas. 

LJUD
En ljudpuck räcker inte alltid för att ta upp ljudet från många deltagare. Du kan 
behöva två-tre stycken som placeras ut strategiskt längs bordet.

FRÅGA LEVERANTÖREN OM: 

Skyperum (Skype eller Skype för företag)

Zoom room (Zoom)

Lösningar för digitala konferensrum/mötesrum

Rundupptagande mikrofoner
FLERA 

LJUDPUCKAR
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SKÄRM


