
 

 

 

Teknisk ordliste  

Når vi taler om teknik og AV udstyr, bruger vi 
som ofte følgende ord og vendinger: 
 
Audio Lyd 

 
Stream/streamplayer Når et fysisk møde eller konference videofilmes og 

sendes ud (streames) til online gæster. Disse 
gæster følger mødet eller konferencen via en 
streamplayer på deres egen PC som er et vindue, 
hvor man typisk kan trykke afspil (play) eller stop 
og gøre det større eller mindre. De fleste 
streamplayere ligner et Youtube vindue.  
 

Call in funktion     Eksterne deltagere kan tale til salen og/eller via 
den streamede konference 
 

Chatfunktion  En tekstfelt hvor gæsterne online kan skrive noget 
til alle de andre gæster, der er online. En 
chatfunktion kan også anvendes til at give 
gæsterne mulighed for at stille spørgsmål til 
oplægsholderne, se også Q&A. 
 

Hubs Gæster som sidder sammen i et fysisk lokale og 
deltager i et online møde eller en online 
konference. 
 

Hybrid  Et kombineret online og fysisk møde/konference 
 

Laptop videomøde Et møde hvor kamera, skærm og audio fra en 
bærbare computer(laptop) benyttes til at holde et 
møde med andre deltagere online. Dette er typisk 
møder, hvor hver deltager benytter egen 
computer.  
 

Projektor   En maskine som projekterer billeder op på et 
lærred. 
  



 

 

Quizz 
polls                    

Online spørgeskema som er tidsindstillet. Benyttes 
til at indhente live data og eller til quizz 
konkurrencer under en konference.  
 

Skype, Teams og 
Zoom eller anden 
Videomødeplatform 

Et program som anvendes til at streame online 
møder. Forskellige platforme har forskellige 
funktioner som eks. grupperum og delt skærm 
med præsentation. Forskellige platforme har 
forskellige standarder for afviklingssikkerhed, 
rammer for antal deltagere, lyd- og billedkvalitet 
og GDPR konvertibilitet.  
 

Videokonference En konference som optages og streames. Herunder 
er der forskellige muligheder for 
deltagerinvolvering som eks. at lave online 
gruppearbejde.  

Videostreaming En begivenhed filmes med kamera og streames til 
deltagere der ikke er tilstede i lokalet. 

Q&A (Questions and 
Answers) 

Spørgsmål og svar. Henviser ofte til muligheden 
for at stille spørgsmål til en taler efter et oplæg.  
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