
Deltagarsidan 

Genom att använda deltagarsidan ssg.se/eat2020 så hittar du som 

deltagare alltid rätt bland seminarium- och mingellänkar. Där finns också 

aktuellt program med tider och kontaktuppgifter. 

Microsoft Teams 

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams som sändningsplattform  

under konferensdagarna. Det innebär att du kommer kunna delta via appen (genom 

att ladda ner den till din dator) eller direkt via din webbläsare. OBS! Vissa webbläsare 

stödjer inte Microsoft Teams. Använd inte Internet Explorer eller Firefox. 

 

 

 

Så här kommer det se ut när du vill ansluta dig till en föreläsning eller ett mingelrum. 

Vi rekommenderar att du använder följande webbläsare:   

- Microsoft Edge (Den senaste versionen och två tidigare versioner) 

- Google Chrome (Den senaste versionen och två tidigare versioner) 

- Safari 13.1+  

 

Om du använder en version som inte stöds kan du få svårigheter att se och / eller  

lyssna på konferensen. Vi kommer sända konferensen med hög kvalitet på uppkoppling, 

Teknisk hjälpdokument (1/2) 

Se föreläsning i din webbläsare! 
Ladda ner appen till din dator! 
Och se föreläsningen där

Anslut dig till seminarium

Anslut dig till mingelrum



kontrollera ditt bredband genom bredband.se. Vi rekommenderar att du har en  

anslutningshastighet kring 10MBit/s både upp och ner för bästa upplevelse.  

Föreläsningar  
Under föreläsningarna kommer vi att använda Microsoft Teams live. Under dessa  

sändningar kommer du enbart kunna kommunicera med oss via chatten. Din kamera  

och mikrofon kommer inte att gå att aktivera här. 

 

Här är ett bildexempel från Teams Live och vart du kan ställa frågor i chatten. 

Mingel/mötesrum   
Under pauser kommer det finnas möjlighet för dialog och mingel genom  

tre olika mötesrum som vi förberett: Effekten, Spänningen och Gnistan.  

 

Här kommer det finnas möjlighet att kunna träffa talare och deltagare. Här kan  

du delta genom dialog med hjälp av mikrofon och kamera. Det finns alltid  

en ansvarig person med i rummet för att hjälpa till att moderera.  

  

 

Här är ett bildexempel från ett ”mingelrum” / Teams möte.  

Där du själv kan välja att aktivera din kamera eller mikrofon.  

 

Support  
Om du inte hittar rätt eller har tekniska problem under sändningen så kan du alltid  

kontakta vår tekniska support, Vilhelm Andersson, 070- 412 32 12.  

E-mail: vilhelm.andersson@ssg.se
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Här stänger du av och  
sätter på ditt ljud och bild  
i mingelrummen. 

Här ställer du frågor  
under föreläsningar! 

Anders Andersson  
Föreläsare 


