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Avd för IT-service

Bra att veta för dig som bjuder in
gästföreläsare
Konto
Det finns tre olika sätt att få tillgång till trådlöst internet på HKR.
•

Gästkonto
Sektionerna skapar själva sina gästkonto på beställning. Denna beställning
ska innehålla namn, personnummer och e-postadress. Beställningen skall
göras senast några arbetsdagar innan gästföreläsaren anländer.
För LM är det Ingela Jeppsson och för HS är det Gunilla Andersson som
skapar dessa konton.
Gästkonton som skapas är personliga och kan användas till att ansluta till
det trådlösa nätverket (eduroam). Beroende på vilket operativsystem måste
inställningar göras först på gästföreläsarens dator. Efter att inställningarna
är gjorda, logga in med HKR\username (t ex HKR\extjoh) och tillhörande
lösenord för att ansluta.
Instruktionen för vilka inställningar som behöver göras finns på
http://help.hkr.se under Trådlöst.

•

Eduroam
Om gästföreläsaren kommer från annat högre lärosäte kan de använda
Eduroam med de användaruppgifter de fått från det egna lärosätet.
Inställningar och användaruppgifter fungerar på alla lärosäten.

•

Gästnät
Gästnätet är en begränsad tjänst i förhållande till det ordinarie trådlösa
nätverket eduroam, avseende både hastighet och innehåll. Den fungerar
enbart i Högskolans lokaler.
Nätverket heter HKR Guest och är ett icke-supporterat test under utveckling.
Någon support erbjuds inte för denna tjänst och driftavbrott kan teoretiskt
förekomma.
Användaren får tillgång genom att registrera sig via e-post eller logga in via
Facebook. Fördelen med denna tjänst är att ingen förberedelse behövs
eftersom gästföreläsare sköter allt själv så länge hen har ett facebook konto
eller en mailklient på sin dator.

Privata datorer går INTE att ansluta till HKRs trådade nätverk (via nätverkskabel).
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Utrustning
Det går bra att ta med egen privat dator och ansluta till projektorn. Datorn kopplas till
projektorn via HDMI. Se detaljerad information nedan.
Adapterring som kan konvertera olika utgångar till HDMI finns att låna på biblioteket
för den som behöver det.
Det finns möjlighet att låna en dator på biblioteket som går att ansluta till projektor i
alla salar. Den har även internetaccess som standard. Denna dator lånar man på
biblioteket. Första gången du lånar behöver du bli registrerad som låntagare, därefter
räcker det att visa upp ID-kort. Det är den som kvitterar ut datorn som har ansvar för
att den hanteras på rätt sätt. Datorn kan lånas i upp till tre dagar.
Tillgång till lärosal
Tänk på att boka lokal i Kronox och kvittera ut ev nycklar och passerkort nere hos
Central Produktion i hus 11 i god tid.
Övrigt
Det är viktigt att gästföreläsaren känner sig välkommen och får en bra upplevelse av
HKR. Maila ut länken https://www.hkr.se/teknik-i-salar-gastforelasare till
gästföreläsaren för här finns information som hen behöver känna till inför sitt besök
på HKR.
Detaljerad information
De flesta salar har projektor med HDMI
Här kan du ansluta med:
•

HKR:s gröna personaldator

•

Privat dator med HDMI

•

Lånedator från biblioteket

•

Adapterring lånad på biblioteket om din dator har någon av följande
utgångar: displayport, minidisplayport, USB-C, microHDMI eller miniHDMI.

•

Minidisplayport och USB-C på adapterringen fungerar för de flesta
Macdatorer, i övrigt har biblioteket inga adapters för Mac att låna ut.
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