
UTSTILLERINFORMASJON

Velkommen som utstiller på 
Digitaliseringskonferansen 2020



GDPR: 
Ved innlogging vil deltakerne få en beskjed om at de ved å logge seg på bekrefter at deres 
informasjon vil være tilgjengelig for utstillerne på konferansen. Det betyr at dere har 
muligheten til å ta kontakt med deltakerne på chat under konferansen. 

Når dere har møter/sessions, vil deltakere være synlig på høyre side av skjermen. 

Dersom du ønsker e-postkontakt med deltakere, må du spørre eksplisitt om det i chatten. 

Dersom dere gjør opptak av sessions der deltakere er med i form av lyd eller bilde, er det 
viktig at dere i starten av sendingen informerer om at det blir gjort opptak. 

Opptak av møter:
Om det er ønskelig med opptak av møtet, vil dette bli tilgjengelig i etterkant av møtet: 
Opptaket lagres og kan sendes til dere i etterkant av møtet. Om det er ønskelig, kan 
opptaket også legges inne i plattformen tilgjengelig for de som ikke fikk sett det direkte. 
Dette er en prosess som tar noe tid, det skjer ikke automatisk.

Vi vil anbefale å ta skjermopptak lokalt som en eventuell back-up. Husk da å få med lyd i 
opptaket.

Tilgang til plattformen: 
Vi har dessverre hatt noen utfordringer med plattformen og traff derfor ikke opprinnelig 
planlagt lanseringstidspunkt. Vil vi åpne plattformen for utstillere onsdag 19.august.

Dere vil da ha mulighet til å se hva alle deltakere ser, samt besøke hverandres 
utstillersider, se program, foredragsholdere etc.  

Vi vil gjøre noen tester etter at dere har fått tilgang til plattformen. Dette skal ikke påvirke 
verken utstillersiden deres eller planlagte møter. Det er kun en brukertest for grensesnitt.

Regler for sessions /møter: 
Merk at det er ikke lov med sessions eller møter i plattformen mens hovedprogrammet 
foregår på hovedscenen fra kl. 09.00-13.00 på konferansedagen den 25. august.

Dere som utstillere kan kjøre deres innhold før kl. 09.00 eller etter kl. 13.00 på 
konferansedagen. I tillegg er det mulig å ha arrangementer i to uker etter 
konferansedagen.

Plattformens levetid: 
Fra plattformen åpner vil det være mulig å gjennomføre sessions, møter og webinarer i 
løsningen i en periode på to uker frem i tid fra den 25.august. Siste dag er 8. september.

Generell info: 

Retningslinjer  og informasjon for Digitaliseringskonferansen 2020



Informasjon om utstillersiden:

Logo Besøksbås / Møteplass

Hjemmeside

Sosiale Medier

Coverbilde

Beskrivelse

På utstillersiden har dere tilgang til flere forskjellige features og 
designelementer:
- Coverbilde
- Logo
- Link til hjemmeside
- Link til sosiale medieplattformer
- Kontaktinfo til ønskede personer
- Tekstboks for beskrivelse eller annen ønsket tekst. 
- Mediebank (max 100mb totalt) 

Mediebank 



(forts). Informasjon om utstillersiden
Informasjonen som er synlig i utstillervinduet redigerer dere via deres 
individuelle link mottatt i velkomstmailen.  



Som utstiller kan du sette opp webinare/webmøter i egne sessions. 

Vi ønsker at dere sender inn en oversikt over møter og deres agenda til 
Martin@kitekom.no. 
Oversikten er nødt til å inneholde følgende informasjon per møte: 

- Ønsket navn på møtet.
- Dato og tidspunkt
- Ønsker dere opptak av møtet 
- Ønsket antall maks deltakere
- Frist for innsendelse er fredag 21.08 kl.12.00

Innhold i møter: 
- Det er mulig å spille av pre-recorded videopresentasjoner. 

- For å gjøre dette må dere sende vimeolink av den pre-recordede
videoen det er ønskelig at spilles av. Den vil da starte når 
tidspunktet er satt for starten på møtet.

- Det er også mulig å vidrelinke til Zoom, teams, hjemmeside etc. om det er 
ønskelig. Da må møtelink eller url sendes inn sammen med info om møtet. 
(Åpner seg i ny tab hos deltakeren).

- Ønsker du opptak av dette må du si ifra fordi dette er utenfor 
plattformen, og det ikke kan gjøres på samme måte som tidligere. 
Konsulter Martin@kitekom.no

- Som driver av møtet har du administrasjonstilgang til Live Chat, Poll, Q & A 
og du kan se deltakerlisten. 

MØTER / SESSIONS

mailto:Martin@kitekom.no


Start/stop sending

Mikrofonoptions

KameraoptionsLegg på
Dele Skjerm / programfil / Fane

Live Chat

Q & A

Polls

People

Kamerafeed

MØTEVIEW

Som speaker i møter er dette din view ut til deltakerene, her administrerer du 
livechat, Q & A og Polls. 

Her kontrollerer du også din egen sending, du velger i bunn av skjermen 
hvilket kamera og mikrofon du ønsker å bruke. Det er også her du deler 
skjerm om det er ønskelig. 

Ved gjennomføring der man skal dele skjerm anbefaler vi å ha en ryddig 
desktop slik at det er enkelt å holde orden i sendingen. 


