
Undervisningsrom

VID vitenskapelig høgskole



Undervisningsrommene er 
delt inn i tre forskjellige 
kategorier

1. Undervisningsrom for fjernundervisning
2. Undervisningsrom 
3. Grupperom



Hvilket AV-utstyr er i 
undervisningsrommet
• Hev/senk kateter

• Styringspanel

• Motorisert eller manuelt lerret

• Projektor

• PC

• Nye fastmonterte høyttalere

• I større rom, ny digitale mygg-mikrofoner



Alle undervisningsrom 
får et styringspanel
Dette styres i fra styringspanelet:

• Projektor
• Lerret
• Lys
• Lyd
• Kilde



Følgende rom vi bli tilrettelagt for fjernundervisning

D14 - AU 12, AU 16, AU 17 og D16 -116 



Rommene er bestykket med følgende AV-teknisk 
utstyr.

• Prosjektor

• Lerret

• Takmonterte høyttalere

• Hjelpeskjermer

• Kamera

• Digital myggmikrofon

• Catchbox Pro mikrofon

• Whiteboard / TV-skjerm ved gruppebord



Zoom

I Zoom kan studenter følge forelesninger, 
seminarer og veiledning i sanntid med både 
lyd og bilde. 

De kan også se læringsressurser, for 
eksempel film, dokumenter eller bilder som 
deles av lærere eller andre studenter. 

I tillegg kan studenter også stille spørsmål 
gjennom Zooms chatfunksjon i løpet av 
undervisningen. 

Studenter får også tilgang til egne 
konferanser for kollokvier.



Zoom Help Center

• Vil du ha mer informasjon om Zoom 
anbefaller vi at du går på sidene til 
Zoom Help Center

https://support.zoom.us/hc/en-us


Rom med fastmontert utstyr
for fjernundervisning

• D 14
• AU 12, AU 16 og AU 17

• D 16
• Rom 116



i3TOUCH



Nettbrett utseende og preg

• Berøringsskjermen ser ut og føles som et 
gigantisk nettbrett. Kjente bevegelser som 
sveipe, klemme og zoome kommer alle 
naturlig og intuitivt på berøringsskjermen. 
Det gjør at folk kan ta sin naturlige 
brukeropplevelse med sin telefon eller 
nettbrett til arbeidsområdet sitt.



Skriv ned 
ideer og del 
med alle

Lag, fang opp og del ideer eller notater i 
den integrerte tavle-løsningen. Det enkle 
grensesnittet og det begrensede verktøyet 
er veldig intuitivt og enkelt å bruke. Del 
notatene dine umiddelbart via e-post, USB 
eller QR-kode



«Intelligente» penner

Med to ergonomiske penner kan du 
enkelt bytte mellom to farger (rød og blå) 
i whiteboard-applikasjonen, uten å måtte 
navigere gjennom verktøyet. De trenger 
ikke batterier, så det er ikke behov for 
lading.



Presenter 
trådløst fra 
hvilken som 
helst enhet

Den trådløse presentasjonsappen er gratis å 
laste ned og kompatibel med Windows, 
Android, Mac og iOS-enheter (inkludert 
AirPlay). 



Informasjonsfilm 



I hvilke rom?



D 14 – C - fløyen
• C104, C116/117, C112
• C221, C219/220, C212, C208/209, C206/207, C205, C204, 



D 14 – D - fløyen
D 124, D125, D126, D127/128



D 16
Rom 121, 108
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