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Personlige møter / veiledningsmøter
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Registration

Nei

Ikke nødvendig for små møter

Meeting ID

Generert

Bruker du din PMI så husk å bytte passord regelmessig

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

På

Lite møte med god kontroll på deltakerne

Enable join before host

Nei

Møteleder bør starte møtet

Mute participants upon entry

Nei

Lite møte med god kontroll på deltakerne

Enable waiting room

Ja

Unngå overraskende besøk

Only authenticated users can join

Nei

Med venterom og passord har man allikevel kontroll

Møter innad i egen organisasjon

3

Registration

Valgfritt

Etter behov

Meeting ID

Generert

Bruk helst autogenerert ID

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

På

Internt kan man gjerne være trygg på deltakerne

Enable join before host

Nei

Møteleder bør starte møtet

Mute participants upon entry

Ja

For mange åpne mikrofoner kan gi forstyrrende støy

Enable waiting room

Valgfritt

Etter behov eller ønske om kontrollert innslipp

Only authenticated users can join

Ja

Sikrer at bare andre fra egen organisasjon kan slippe inn. Vær oppmerksom
på at dette krever at alle gjestene har en registrert bruker i Zoom.

Undervisning i virtuelt klasserom (kjente deltakere)
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Registration

Valgfritt

Etter behov

Meeting ID

Generert

Bruk helst autogenerert ID. Eventuelt en fast ID for klassen/kurset.

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

Av

Gir studentene et tydeligere valg om deltakelse.

Enable join before host

Valgfritt

Det kan være hensiktsmessig å gjøre klasserommet tilgjengelig før/etter
foreleser, men vær obs på at møterom uten annen tilstrekkelig sikring er
sårbar.

Mute participants upon entry

Ja

For mange åpne mikrofoner kan gi forstyrrende støy

Enable waiting room

Valgfritt

Kan slås på etter at undervisningen har kommet i gang

Only authenticated users can join

Ja

Sikrer at bare andre fra egen organisasjon kan slippe inn. Vær oppmerksom
på at dette krever at alle gjestene har en registrert bruker i Zoom.

Mindre/mellomstore møter med inviterte gjester
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Registration

Valgfritt

Etter behov

Meeting ID

Generert

Bruk autogenerert ID

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

På

Gjestene er kjente

Enable join before host

Nei

Møteleder bør starte møtet

Mute participants upon entry

Ja

For mange åpne mikrofoner kan gi forstyrrende støy

Enable waiting room

Valgfritt

Etter behov eller ønske om kontrollert innslipp. Kan alternativt slås på etter
at møtet er i gang.

Only authenticated users can join

Valgfritt

Et slikt krav kan gjøre det unødvendig vanskelig for eksterne å delta.

Muntlig eksamen
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Registration

Valgfritt

Etter behov

Meeting ID

Generert

Bruk autogenerert ID. Den kan være den samme for alle eksamenskandidater
til samme eksaminator.

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

På

Gjestene er kjente

Enable join before host

Nei

Møteleder bør starte møtet

Mute participants upon entry

Nei

Lite møte med god kontroll på deltakerne

Enable waiting room

Ja

Only authenticated users can join

Valgfritt

Eksaminander kan vente isolert i venterommet og slippes kontrollert inn når
det er kandidatens tur.
Kan brukes som ekstra sikring om alle kandiater og eksaminatorer tilhører
kjente domener.

Disputaser
Webinar

Zoom møte i kombinasjon med
streaming
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En disputas består gjerne av et panel av deltakere mens publikum er passive. En disputas
er som hovedregel åpen for publikum. Med webinar-funksjonen får man full kontroll på
publikum og møtelenke kan distribueres trygt også via sosiale medier. Det er fortsatt
mulig å midlertidig fremme en tilhører til paneldeltaker om det skulle være behov for
bidrag fra publikum.

Disputasen skjer i et lukket møte hvor bare kandidaten og opponentene med. Møtet kan i
tillegg streames til en streamingtjeneste hvor publikum kan følge med.
En fordel med denne metoden er bl.a. at panelet kan trekke seg tilbake og diskutere ved
å bruke break-out rom-funksjonen.

Offentlig møte/forelesning i åpne fag med
deltakermedvirkning
Registration

Valgfritt

Registreringslenke kan deles også via sosiale medier. Gir oversikt over
deltakelsen og siler bort ugyldige mail-adresser. Med manuell godkjenning får
man litt bedre kontroll på tilgangen til møtet.

Meeting ID

Generert

Bruk autogenerert ID

Meeting Password

Ja

Passord på møtet gir ekstra beskyttelse

Video Host

På

God skikk å selv være til stede i eget møte

Video Participants

Av

Gir deltakerne et tydeligere valg om deltakelsen.

Enable join before host

Nei

Møteleder bør starte møtet

Mute participants upon entry

Ja

For mange åpne mikrofoner kan gi forstyrrende støy

Enable waiting room

Valgfritt

Etter behov eller ønske om kontrollert innslipp. Merk at dette kan bli
uoversiktlig ved store møter. Kan alternativt slås på etter at møtet er i gang.

Only authenticated users can join

Nei

Et slikt krav kan gjøre det unødvendig vanskelig for eksterne å delta.

Vurder om et webinar eller Zoom møte+streaming er bedre egnet til formålet.
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Stort offentlig møte med møtevert og paneldeltakere
Invitasjon til et webinar kan publiseres trygt. Man kan eventuelt vurdere en registrering
med enten manuell eller automatisk godkjennelse.
Webinar

Zoom møte i kombinasjon med
streaming
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Med et webinar har man kontroll på hvem som kan få lov til å bidra med video, lyd og
presentasjoner. Øvrige deltakere er gjester som kan følge med og eventuelt stille spørsmål
til en moderator.

De som skal være delaktige i møtet er i et eget, lukket møte. Møtet kan i tillegg streames
til en streamingtjeneste hvor publikum kan følge med.

