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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Lys/Belysning
- Sørg for at du ikke sidder i modlys op mod et vindue
- Anvend en lampe der kan belyse dit ansigt – gerne indi-
rekte lys.

Kamera 
- Kamera bør placeres over skærm – gerne i øjenhøjde.
- Du ønsker ikke at blive fotograferet nedefra. Det er knap 
så flatterende at kigge folk direkte op i næsen.
- Kamera skal placeres på en stabil flade – du skal ikke 
sidde med en bærbar på skødet, så billedet hopper med 
dine bevægelser.

Mikrofon
- Brug meget gerne et headset => bedre lyd til dig og de 
andre deltagere, alternativt en ekstern mikrofon, men drop 
den indbyggede mikrofon i din PC.
- Mute din mikrofon når du ikke skal tale – HUSK DET.

TIPS & TRICKS TIL 
HJEMMEKONTORET

Højttaler
- Et headset => bedre lyd til dig og ikke til resten af huset 
og derved kan ekko også minimeres.

Påklædning
- Forestil dig du skulle sidde i samme mødelokale som de 
andre deltagere.

Baggrund
- Ryd op og sørg for en rolig baggrund. (Du har nu gæster 
på besøg)
Alternativt kan du i flere programmer vælge en virtuel bag-
grund.

Fokus på mødet
- Lad være med at tjekke mails, sende SMS’er, tænde og 
slukke kamera – forstil dig at du er i samme mødelokale 
som de andre deltagere.

Præsentation/Skærmdeling
- Vis relevante ting på skærmen i forhold til hvad der tales 
om – og fjern det igen når det ikke er aktuelt. Vær opmærk-
som på at skærmdeling jo ofte betyder, at deltagere ikke 
længere kan se de andre, andet end i ganske små billeder.
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