
Slik bruker du chat-
og samtalefunksjonene på de 
digitale utdanningsmessene



Logg inn og 
kom i gang

• Klikk på Samtaler i utstillerportalen. 

• Skriv inn navnet ditt i ruten som dukker opp for å fortsette
til samtalefunksjonen. 



Flere typer
chat

• Her vil du få oversikt over de ulike
chattene på deres stand: Stand 
chat, webinar chat og underside 
chat.

• Webinar chat og underside chat
vises kun hvis du har lagt til
webinar og underside.

• Klikk på hver chat for å se 
meldingene som kommer inn på 
de ulike stedene. 

• Disse feltene vil være tomme nå
før messestart. 



Oppslagstavle 
og intern chat

• Her er det også en intern 
oppslagstavle som kan benyttes
for å legge ut felles meldinger til
de som skal bemanne chatten
under messen. 

• I tillegg har dere en intern 
gruppechat hvor dere som er 
innlogget i samtalefunksjonen
kan chatte sammen.

• Intern gruppechat kan bare 
brukes hvis du har bestilt flere
samtidige brukere for 
chat/videosamtale. 



Varsler og 
velkomstmelding

• Klikk på tannhjul-symbolet
for innstillinger på hver chat 
for å aktivere desktopvarsler
og/eller e-postvarsler hvis
dere ønsker dette.

• Da vil dere motta en
melding når noen chatter 
med dere. 

• Her kan dere også endre
velkomstmeldingen i hver
chat. Husk å klikke på Lagre.



Starte en 
videosamtale:

• Når du chatter med en elev
vil det være mulig å starte
en videosamtale hvis
han/hun ønsker dette, ved å 
klikke på det grønne
telefonikonet. 

• Du vil da ringe eleven, som
kan svare på anropet. 

• Husk å avtale dette med 
eleven før du ringer ☺



Ta kontakt med de som
besøker standen deres

• Aktive besøkende viser hvor
mange elever som til enhver
tid befinner seg på standen
deres. 

• Hvis de som besøker standen 
har godkjent at de ønsker å bli 
synlige for utstillere, vil dere få 
se deres navn, skole og region. 

• Dere kan også ta kontakt med 
dem ved å sende en 
chatmelding. 



Bestille flere
samtidige brukere

• Under Innstillinger kan du
bestille flere samtidige
brukere for chat/video.

• Da kan dere kan ha flere
representanter innlogget
samtidig for å besvare
spørsmål. 

• Legg inn totalt antall
samtidig innloggede brukere
du ønsker, kryss av i boksen
og klikk Lagre.  



Aktiver og 
deaktiver chat-
funksjonen
• Under Innstillinger kan du 

også bestemme hvilke
chatter som skal være
synlige for publikum på de 
messene hvor dere er 
påmeldt. 

• Aktiver / deaktiver chat- og 
samtalefunksjonen ved å 
krysse av i boksene. 

• Dette kan gjøres for alle 
typer chat; Stand chat, 
Representant chat, Webinar 
chat og Underside chat. 



Legge til 
representanter:

• Under Innstillinger kan du 
også legge til representanter
for chat/video.

• Klikk på Legge til, så får du 
opp et vindu hvor du legger 
inn informasjon om 
representanten. 

• Legg inn navn, beskrivelse og 
foto av representanten (se 
neste bilde). 



Legge til 
representanter:

• Hvis representanten kun
trenger tilgang til
samtalefunksjonene, krysser
du av for Enable login.

• Legg inn E-postadresse
(trenger ikke å være reell) og 
Passord.

• Nå kan representanten
betjene samtalefunksjonene
uten å ha tilgang til resten av 
utstillerportalen.

• Representanten logger inn på 
samme side som innlogging til
utstillerportalen.



Legge til 
representanter:

• Når du har lagt til en
representant, kan denne
plasseres på hovedstanden
og/eller på en underside ved
«drag and drop». 

• Når du går tilbake til
Samtaler, vil du se at det har
dukket opp en egen chat for 
representanten.



Her ser du forskjellen på representantchat (til venstre) og stand chat (til høyre)



Hvordan starte
Gruppesamtaler

• Hvis dere har opprettet
Gruppesamtaler vil dere finne dem i 
menyen til venstre. 

• Klikk på utvid-symbolet for å starte
gruppesamtalen.

• Da vil du starte et videomøte som
åpner seg i en ny fane, og du kan
slippe inn de som ønsker å delta. 

• Det kan maks være 20 deltakere i 
gruppesamtaler. 

• En gruppechat følger også med på 
gruppesamtalene. 

• Husk å klikk på Forlat møtet når du 
er ferdig og lukk fanen slik at du går
tilbake til utstillerportalen din.



Videomøtet åpner seg i en egen fane i nettleseren din



Hvordan starte 
Live webinar

• Live webinar startes på samme
måte som Gruppesamtaler.

• Du starter da et videomøte hvor
elevene blir med ved å klikke seg 
inn på arrangementet fra standen
deres eller fra liveprogrammet. 

• Du trenger ikke å slippe inn 
elevene til møtet her, de blir
automatisk med. 

• Maks antall deltakere er 100. 

• Husk å klikk på Forlat møtet når
du er ferdig og lukk fanen slik at 
du går tilbake til utstillerportalen
din.



Tilleggsinfo om 
Gruppesamtaler og 

Live webinar

• Vi oppfordrer til å si fra om at deltakere på 
Gruppesamtaler må oppføre seg pent, og at 
ufin oppførsel eller upassende meldinger vil bli 
rapportert til skole/rådgiver.

• HUSK å klikke på Forlat møtet og deretter lukke 
fanen i nettleseren for at møtet skal bli 
avsluttet. Hvis ikke vil det se ut som møtet 
fremdeles er live på messen. 



Tips: Test på 
forhånd

😊

• Vi anbefaler å teste samtalefunksjonene, ved at en 
av dere logger inn på messen og besøker standen og 
sender en chatmelding, og en annen bemanner 
utstillerportalen og besvarer meldingen. 

• Deretter kan dere også teste å starte en 
videosamtale med hverandre. 

• Gruppesamtaler og Live webinarer kan testes på 
samme måte. Husk at dere må selv starte 
Gruppesamtaler og Live webinarer i utstillerportalen 
før det blir mulig for elevene å delta. 


