Välkommen till Koladautbildningar på webben 2017 – instruktioner
Pröva gärna i förväg att du kan se rörlig bild och höra ljudet, exvis via denna länk
http://play.skl.se/video/kom (exempel på en tidigare websändning från SKL). Om det inte funkar: det
kan bero på att ett program behöver uppdateras, följ då instruktioner om att uppdatera. Om ljudet
inte hörs, kontrollera att du inte har det avstängt. Pröva att klicka på den lilla högtalarikonen nere till
höger på skärmen och dra upp reglaget.

Om det ändå inte fungerar, kontakta din IT-avdelning och säg att du inte kan se en inspelad film från
SKL och/eller inte hör ljudet.
Att delta i/med ”Chatt”
Chattfunktionen innebär att du kan ställa frågor till oss utbildare under pågående utbildning. En av
oss på RKA kommer att sitta vid en dator och besvara frågor allteftersom. Missa inte den chansen!
För att kunna skriva in frågor i ”chatten” så måste du registrera dig. Gör det i förväg!
Gör så här:
Sätt muspekaren i chattrutan (rutan under spelaren med texten ”Skriv ett inlägg i chatten…”) och
”klicka”. Då öppnar sig ett nytt fönster som säger att: ”Du måste vara inloggad för att chatta”.
Om du INTE sedan tidigare har ett konto på SKL Play, så ”klicka” på knappen: ”Registrera ett nytt
konto” och följ instruktionerna där, eller logga in via ditt befintliga FaceBook-konto.
När du gjort detta så är du inloggad och kan ”chatta” och ställa frågor i chattrutan under
spelarfönstret.
Du hittar den aktuella sändningen på http://play.skl.se/live
Klicka på den Kolada-utbildning som har rätt datum.

Detta kan du testa redan nu, men du ser ingen film ännu eftersom vi inte påbörjat sändningen.
Däremot ser du din chatt-ruta under filmrutan ifall du loggat in i chatten.
Vi rekommenderar alltid att du är uppkopplad på nätet via fast uppkoppling (internetkabel) för att
minimera störningar orsakade av problem i lokala Wi-Fi-nätverk.

Varmt välkommen!
Maria Price, Camilla Eriksson, Sara Lundin, Johan Gjersvold och
Gustav Sillfors på RKA

