
Anslut till online-kurs i FME 
 

Senast två veckor innan kursstart kommer vi skicka dig en kurskallelse med e-post. I den kallelsen 

framgår allt du behöver veta för att förbereda dig inför online-kursen, t ex behöver du gå igenom 

dokumentet Checklista inför online-kurs i FME för att kontrollera att din dator och uppkoppling 

fungerar.  

Efter att du fått kurskallelsen kommer läraren på kursen skicka dig ett e-postmeddelande med 

anslutningsuppgifter till den virtuella utbildningsmiljö som användas under kursen. I detta e-

postmeddelande hittar du: 

• Uppgifter för att ansluta till din virtuella kursdator m h a Remote Desktop (Windows 

fjärrskrivbord). 

• Uppgifter för att ansluta till den virtuella kurslokalen med Zoom. 

Här följer en beskrivning av hur du på kursdagen startar upp den virtuella utbildningsmiljön. Vi 

rekommenderar att du gör detta direkt vid tidpunkten för kursstart.  

 

Anslut till den virtuella kursdatorn m h a Remote Desktop 

(Windows fjärrskrivbord)  

För kursens övningar använder du en molnbaserad miljö i vilken nödvändiga program och data finns 

installerade. Du får tillgång till denna miljö genom att ansluta m h a Remote Desktop (Windows 

fjärrskrivbord) från din egna dator till en virtuell kursdator. Anslutningsuppgifterna till den virtuella 

kursdatorn har du fått i ett e-postmeddelande från läraren på kursen. I det framgår också vilken kurs 

det gäller, kursdatum och tidpunkt för kursstart. 

 
1. I e-postmeddelandet från vår lärare på kursen finns de uppgifter du behöver för att ansluta m h a 

Remote Desktop (Windows fjärrskrivbord). Dessa uppgifter är IP-numret på den dator du ska 

ansluta till samt användarnamn och lösenord. 

 

https://www.esri.se/~/media/esri-sweden/Utbildning/Checklista%20inför%20online-kurs%20i%20FME.pdf?la=sv-SE#page=1


 

 
2. På din dator, starta Remote Desktop (Windows fjärrskrivbord). 

 

 
3. Vid Computer, klistra in IP-numret från dina anslutningsuppgifter och välj sedan Connect. 

 

 
4. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan OK (eventuellt behöver du klicka på 

More choices > Use a different account för att kunna skriva in användarnamnet). 

 

Nu ska du vara ansluten till din virtuella kursdator och redo för kurs. 
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Anslut till den virtuella kurslokalen med Zoom 

För genomgångar samt dialog med lärare och andra kursdeltagare använder du Zoom. 

Anslutningsuppgifterna till Zoom har du fått i e-postmeddelandet från vår lärare på kursen.           

Som beskrivet i dokumentet Checklista inför online-kurs i FME kan du välja på att använda 

webbversionen av Zoom eller Zoom-klienten. Får du inte installera något på din arbetsdator väljer 

du webbversionen, i annat fall väljer du Zoom-klienten. Nedan beskrivs båda alternativen.  

 

Anslut med webbversionen av Zoom 

1. Se till att ansluta headset och webbkamera till din dator. 

 

 
2. I e-postmeddelandet från läraren, anslut genom att klicka på länken Med webbversionen av 

Zoom. 

 

 
3. Skriv eller kopiera in ditt Mötes-ID och klicka sedan Join. 

https://www.esri.se/~/media/esri-sweden/Utbildning/Checklista%20inför%20online-kurs%20i%20FME.pdf?la=sv-SE#page=1


 
4. Klicka Join from your browser. 

 

 
5. Skriv in ditt namn, bocka i I´m not a robot, och klicka sedan Join. 

 

 
6. Om ovanstående ruta dyker upp, klicka I Agree. 

 

 
7. Anslut med datorns ljud genom att klicka Join Audio by Computer. 



 
8. Skriv in ditt Lösenord, klicka därefter Join för att ansluta till Zoom och påbörja kursen. 

 

 
9. I verktygsfältet finns ikoner för audio och video. Genom att klicka på dessa kan du stänga av eller 

slå på mikrofon och video. 

 

Anslut med Zoom-klienten 

1. Se till att ansluta headset och webbkamera till din dator. 

 

 
2. I e-postmeddelandet från läraren, anslut genom att klicka på länken Med Zoom-klienten. 
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3. Har du Zoom-klienten redan installerad på din dator väljer du Öppna Zoom och går sedan vidare 

till bild 5 nedan. Behöver du installera Zoom-klienten, se bild 4. 

 

 
4. Har du inte Zoom-klienten redan installerad, klicka download & run Zoom och välj sedan att 

installera. Det tar bara några sekunder. 

 

 
5. Skriv in ditt namn, klicka därefter Join Meeting för att ansluta till Zoom och påbörja kursen. 

 

 

6. I verktygsfältet finns ikoner för audio och video. Genom att klicka på dessa kan du stänga av eller 

slå på mikrofon och video.  


