Det gode eksempel
- Adobe Connect på SDU

Key notes via Adobe Connect i O100

Kort og godt

Baggrund
Tirsdag d. 17. januar afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi en konsensuskonference om småbørnstraumer. På
konferencen overværede deltagerne key note speaker Professor K. J. S. Anand gennemføre to succesfulde præsentationer via SDUs webkonferencesystem Adobe Connect. Webkonferencesystemet giver mulighed for store besparelser, når
der skal afholdes konferencer som denne, eller andre møder,
hvor transport- og CO2-omkostninger er store.

•

Selve præsentationerne
180 personer lyttede med til præsentationerne fra auditorium O100 på SDU, da key note speakeren Professor Anand
præsenterede fra Le Bonheur Children’s Hospital University
of Tennessee Health Science Center Memphis. Professoren havde to præsentationer på hver én times varighed,
om to forskellige emner, indenfor den seneste forskning om
småbørnstraumer. Efter præsentationerne svarede han på
spørgsmål.
Evaluering og erfaringer
Videnscenter for Psykotraumatologi sparede rejse og opholdsomkostninger for en anslået værdi af ca. 35.000 kr. ved at
få Anand til at præsentere via Adobe Connect. Professor
Anand har sparet tid og CO2 udslip på ikke at rejse til Danmark, og deltagerne mødte bare op på universitetet til nogle
spændende præsentationer helt fra Tennessee. Der blev
stillet få spørgsmål til slut, men disse blev fint besvaret og
gav lidt dynamik til præsentationerne.
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Oplægsholder sparer tid, penge og
CO2 udslip ved webkonferencer via
Adobe Connect.
Spørgsmål og diskussioner kan
sagtens finde sted undervejs, og deltagerne kan både høre og se oplægsholder der svarer.
Gennem Resourcefinder kan en
Adobe Connect-pakke nu bestilles
med en klar PC og tilbehør til O100.
Alle oplægsholdere skal gennemgå et
30 minutters live online kursus i systemets basale funktioner som f.eks.
indstilling af lyd og webcam samt
håndtering af PowerPoint. Kurset
afholdes af E-læringsenheden efter
aftale med oplægsholder.
Oplægsholders udstyr (computer,
internetforbindelse headset og webcam) testes inden præsentationen
gennemføres.
Tre succesfulde key note præsentationer har indtil videre været afholdt i
O100 via Adobe Connect
Alle ansatte og studerende har gratis
adgang til Adobe Connect

Kontakt
For mere information kontakt:
Christopher Kjær: ckjaer@sdu.dk
Se CUU kataloget: Her tilbydes 2-timers online grundkurser i Adobe Connect
til alle ansatte på SDU. Tryk her.
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