
Velkommen til HF:Studio

Opplæring av utstyr i undervisningsrom



Agenda

• Overblikk

– Bli kjent med utstyret.

– Forstå hva det brukes til. 

– Få et innblikk i mulighetene. 

• Hvordan spørre om hjelp?

– Feilsøking 
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Begrepsavklaring

• Digital undervisning

– Kun digitale tilhørere

• Asynkron undervisning

– Opptak. Tilgjengelig uavhengig

av tidspunkt. 

• Hybrid undervisning

– Tilhørere både i

undervisningsrom og digitalt. 

• Synkron undervisning

– Direkte. Følges samtidig som

det foregår. 
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Crestron styringspanel

Webcam

Monitor som

speiler prosjektor

Monitor som

speiler sideskjerm



Windows tast + P
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Sidemonitor

PTZ-kamera
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PTZ-kamera

Pan, Tilt, Zoom



Mikrofoner

• Bøylemikrofon

• Håndholdt mikrofon

• Svanehals mikrofon

• Takhengt mikrofon (hybrid-rom) 

22.02.2022 9



Håndholdt mikrofon og bøylemikrofon (Trådløse)
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Takmikrofon 2 stk. (Hybridrom)



Svanehals mikrofon

22.02.2022 14



Crestron Styringspanel
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Oppsett seminarrom

• Full-hybrid seminarrom (5 rom)

– Utstyrt med to PTZ-kameraer, mikrofoner i taket og stor sidemonitor, i

tillegg til standardutstyr (projektor, lerret, høyttalere).

– Tilrettelegger for to-veis kommunikasjon mellom digitale og fysisk

tilstedeværende deltakere.

– Gjør det mulig for deltakere hjemme å høre spørsmål og diskusjoner i

seminarrommet. 

• Mini-hybrid seminarrom (ca. 30 rom)

– Utstyrt med mikrofoner i taket, i tillegg til standardutstyr

(projektor, lerret, høyttalere, webkamera).
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Oppsett auditorium (Sophus Bugges hus)

• PTZ-kamera som muliggjør

visning av foreleser og

tavle/lerrett. 

• Bøylemikrofon, håndholdt

mikrofon og svanehals. 

• Spørsmål fra salen må

gjentas av foreleser for at 

digitale tilhørere skal få med 

seg spørsmålet. 
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Fjernkontroll PTZ
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Fokuskontroll

Zoomkontroll

PTZ-kontroll



Dokumentkamera
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Hybrid i vanlige rom?
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Hvordan spørre om hjelp?

• Ha overblikk over utstyret

– Det letter forklaringen

• Kontaktpunkter

– AV-Tjenesten

– HF:Studio

– UiO Helpdesk

• uio.no
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Vanlige feil – Mulige løsninger.  

• Noe starter ikke som forventet?

– Omstart av Crestron panelet.

• Ingen lyd i høyttalere?

– Sjekk om mikrofoner er mutet, forsøk annen mikrofon, sjekk lydnivå

på Crestron panel. 

• Bilde vises ikke på projektor

– Sjekk at Crestron panel har valgt riktig kilde (fixed-PC).

• Lyden fungerer ikke I Zoom?

– Sjekk at riktig lydkilde er valgt i Zoom instillinger. 
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