
 

 
Checklista inför online-kurs i FME 
 

Som deltagare på en online-kurs i FME kommer du behöva ansluta till: 

• Zoom – den virtuella kurslokalen 

• Din virtuella kursdator m h a Remote Desktop 

I Zoom kan du se och prata med läraren och övriga kursdeltagare. Här följer du lärarens 

genomgångar och demos. När det sedan är dags för övning använder du din virtuella kursdator som 

du har anslutit till från din egen dator. Nedan finns en checklista med det du behöver för att delta på 

en online-kurs i FME. I god tid innan kursstart, kontrollera att din dator och uppkoppling uppfyller 

nedanstående krav.  

 

Checklista 

• En dator med operativsystemet Windows 10 eller Mac OS 10.7. 

 

• En bra och stabil internetanslutning, vi rekommenderar fast anslutning före WiFi. För att 

erhålla maximal bandbredd bör du inte vara uppkopplad via VPN.  

 

• Webbläsare med stöd för HTML 5: Google Chrome 53 (rekommenderad), Internet Explorer 

11, Firefox 49 eller Safari 10.   

 

• Högtalare och mikrofon, vi rekommenderar att du ansluter ett bra headset till din dator. 

 

• Webbkamera, inbyggd i datorn eller en extern. 

 

• Testa anslutningen till Zoom* för att kontrollera att ljud och bild fungerar. 

 

• Säkerställ att du kan använda Remote Desktop (fjärrskrivbord) för att kunna ansluta till den 

virtuella kursdatorn vid kursstart. 

 

* Observera att utseendet på dialogrutorna kan skilja något mellan olika webbläsare. Här 

används Google Chrome.   

  

 



 

Testa anslutningen till Zoom för att kontrollera att ljud och bild fungerar 
 

Att ansluta till Zoom kan göras på två olika sätt: 

A. Genom att använda webbversionen av Zoom  

B. Genom en Zoom-klient som laddas ned och installeras (ca 10 Mb). 

Får du inte installera något på din arbetsdator ska du välja alternativ A, i annat fall väljer du B. 

 

A. Testa anslutningen med webbversionen av Zoom 

Se till att ansluta ditt headset och webbkamera till den dator du tänker använda under online-

kursen, och surfa till följande adress: https://zoom.us/test 

 

 
1. Klicka Join. 

 

 
2. Klicka Join from Your Browser.  

https://zoom.us/test


 

 
3. Skriv in valfritt namn, och klicka sedan Join. 

 

 
4. Om ovanstående ruta dyker upp måste du tillåta Zoom att använda din mikrofon och kamera, 

klicka Allow. 

 

Nu är du klar med anslutningstestet och ska vara ansluten med ljud och bild i webbversionen av 

Zoom. Webbversionen av Zoom saknar testfunktion av ljudet. Om du inte får några felmeddelanden 

fungerar ditt ljud ok. Fortsätt nu med att kontrollera att du kan använda Remote Desktop (Windows 

fjärrskrivbord). 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Testa anslutningen med Zoom-klienten 

 
1. För att använda Zoom-klienten följer här en beskrivning hur du laddar ned, installerar och testar 

klienten. Se till att ansluta ditt headset och webbkamera till den dator du tänker använda under 

online-kursen, och surfa till följande adress: https://zoom.us/test 

 

 
2. Klicka Join. 

 

 
3. Klicka Download Now.  

 

 
4. Klicka på Run (utseendet ovan kan variera beroende på vilken webbläsare du använder). 

Eventuellt får du en uppmaning om att tillåta webbsidan att starta Zoom-klienten. 

 

https://zoom.us/test


 

 
5. Skriv in valfritt namn och klicka Join Meeting. 

 

 
6. Klicka Join with Computer Audio. 

 

           
7. Nu ska du se dig själv. I så fall, klicka Yes (i annat fall välj annan kamera). 



 

 
8. Kontrollera att du hör en ringsignal, och klicka sedan Yes (i annat fall, välj annan högtalare). 

 

 
9. Kontrollera att din mikrofon fungerar, och klicka sedan Yes (i annat fall, välj annan mikrofon). 

 

 
10. Du ska nu få en bekräftelse på att din utrustning fungerar som den ska. För att avsluta testet,      

klicka End Test. 

 

Nu är du klar med anslutningstestet och ska vara ansluten med ljud och bild i Zoom-klienten. Fortsätt 

nu med att kontrollera att du kan använda Remote Desktop (Windows fjärrskrivbord). 

 

 



 

Säkerställ att du kan använda Remote Dektop (Windows fjärrskrivbord) för att 

kunna ansluta till den virtuella kursdatorn vid kursstart. 
 

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 till en virtuell kursdator. Du behöver 

alltså kontrollera att du kan använda funktionen Remote Desktop (Windows fjärrskrivbord) på din 

dator för att ansluta till en virtuell dator i molnet. Fråga din IT-avdelning om du är osäker. 

Från läraren på Esri Sverige kommer du erhålla ett e-postmeddelande innehållandes nödvändiga 

uppgifter för anslutningen m h a Remote Desktop (Windows fjärrskrivbord). Dessa uppgifter är IP-

numret på den dator du ska ansluta till samt användarnamn och lösenord. Vid kursstart, ha 

anslutningsuppgifterna till hands och följ nedanstående tre steg. 

 

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

 

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

 



 

 
3. 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. 

 

 

 

 


