
Slik bruker du chat-
og samtalefunksjonene på den 

digitale utdanningsmessen



Gå først til
Innstillinger
• Her kan du aktivere og 

deaktivere chattene på standen
deres

• Standchatten bør alltid være
aktivert.

• Du kan også opprette og 
aktivere egne chat-
representanter (se neste side).

• Hvis du har webinar og/eller
undersider på standen kan du 
aktivere egne chats for dette.

• Husk å skriv en velkomstmelding
til hver chat. 



Hvordan opprette og 
aktivere chat 
representanter:

• Klikk på Legge til
representant

• Legg inn navn, beskrivelse og 
bilde av representanten i 
vinduet som dukker opp.

• Klikk på Settings for å velge
en egen velkomstmelding for 
representanten.

• Klikk på aktiver pålogging
hvis du ønsker å opprette
egen innlogging for 
representanter

• Husk å Lagre



Hvordan opprette
og aktivere chat 
representanter:

• Nå kan du plassere
representanten på
standen (dra og slipp) og 
aktivere denne chatten. 

• Gå til forhåndsvisningen
av standen for å se 
hvordan det ser ut.



Kom I gang med 
samtaler/chat

• Klikk på Samtaler/chat.

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



Se og besvare
chatmeldinger

• Nye/ubesvarte chatmeldinger blir synlig med rød prikk.

• Du kan se hvor chatmeldingene kommer fra (standchat, 
representanter, webinar chat osv.)

• Klikk på chatmeldingen du vil besvare for å få opp et 
svarfelt.



Hvordan starte en
videosamtale

• Du kan initiere en videosamtale med elever du chatter med på 
messen hvis dette avtales på forhånd.

• Klikk på telefonrøret for å ringe eleven, som vil motta et 
anrop i messen

• Videosamtalen vil åpne seg i fanen ved siden av. Klikk join for å 
fortsette. 



Andre funksjoner
i chatten

Det er flere andre nyttige
funksjoner i chatten:

• Se antall besøkende på stand

• Internchat

• Notifications

• Se arkiverte chats

• Søkefunksjon

Her kan du se antall nåværende besøkende på standen. Klikk på tallet for å se 
navn og info for besøkende og muligheten til å initiere chat med disse.

Internchat: her kan du chatte med kolleger hvis dere er flere som bemanner samtidig.

Notifications: her kan du sette desktop og e-post varsel når du mottar melding på chat

Klikk her for å se arkiverte chats

Søkefunksjon: søk/filtrer i dine chats her



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



Hvordan opprette live 
videomøter

• Gå til Live videomøter i sidemenyen.

• Klikk på Legge til for å opprette et nytt møte. 

• Fyll ut feltene og kryss av i Godkjenn for publisering.

• Husk å velg starttider for møtet og Lagre



Innstillinger for live 
videomøter

• Noen innstillinger for live videomøter er aktivert by default.
Disse innstillingene er anbefalt.

• Det er mulig å endre / sette egne innstillinger hvis ønskelig.

• Husk å velge emneområder hvis det er relevant for møtet. Du 
kan også velge egen logo/banner som blir synlig i 
liveprogrammet. 

• Med disse innstillingene kan du dele skjerm under videomøtet.
• Deltagerne blir automatisk sluppet inn i møtet.
• Deltagerne kan ikke bruke kamera eller mikrofon, og heller ikke dele skjerm 

(dette fører til mindre forstyrrelser under møtet).
• Deltagerne kan bruke en tilhørende chat for å stille spørsmål. Det er kun du 

som er host som kan se chatspørsmålene. 



Hvordan starte live 
videomøter

• Klikk på denne for å starte møtet (det vil åpne seg i ny fane)

• Sjekk at kamera og mikrofon er aktivert/påslått

• Klikk på Delta på kringkasting

Se navn på personene som deltar på møtet

Ta opptak hvis ønskelig

Del skjerm for å vise din presentasjon

Se chatmeldinger her

Klikk på Forlat møtet når du er ferdig
og lukk fanen. 

Sånn ser det ut når møtet er live



Tilleggsinfo

• Anbefalt lengde på live videomøter: 15-20 
minutter + tid til å besvare spørsmål (maks 30 
minutter til sammen).

• Du kan ha flere live videomøter i løpet av 
messedagen, om flere ulike tema.

• 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 livefunksjonene på forhånd.

• Logg inn på messen, finn deres stand og send en 
chatmelding. Logg inn i utstillerportalen for å se 
meldingen og besvar. 

• Test også å holde live videomøter på forhånd. Test 
spesielt ut å dele skjerm + håndtere chatten i løpet 
av møtet. Vi anbefaler at dere besvarer spørsmål
som dukker opp i chatten muntlig til slutt. 


