
   

 
 
 
 
Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på 
den med dine mødedeltagere.  

 

Dine fordele: 
 Skærmdeling er en effektiv måde til at sikre endnu mere effektive telefonmøder. 
 Du kan dele din skærm og alle applikationer du benytter med op til 200 samtidige deltagere 
 Du kan give kontrollen over din computer til en af dine deltagere, således at de kan styre 

cursoren fra deres mus og taste fra deres keyboard 
 Glance er ideelt når du har behov for at vise en video eller et dokument som f. eks. en 

powerpoint præsentation eller et regneark. 

 

Sådan kommer du i gang 
For at komme i gang med at benytte skærmdeling med Glance, skal du først downloade Glance 

applikationen. Dine deltagere behøver ikke downloade noget. Det eneste det kræver for dine 

deltagere er adgang til en browser og en stabil internetforbindelse. Før du downloader Glance er det 

en god ide at sikre, at Glance er aktiveret på din konto. Det kan du gøre ved at skrive en mail til 

kundeservice. 
 

Download Glance 
Du kan downloade Glance på dit online kundeområde. Log på med din mødeleder og deltagerkode. 

Fra menuen i venstre side vælges ”Apps og Downloads”. 

 

Efter du har valgt download Glance og accepteret download starter du installationen af Glance. 
 

  
 
 
Ved at trykke på ”Next” vil du blive bedt om at acceptere betingelserne for brugen af Glance. 
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Før du kan benytte Glance skal du først taste dine mødekoder i indstillingerne for Glance.  

Din Glance adresse er altid: ’deltagerkode.meetingzone.net’. Dvs. hvis deltagerkoden er 1234567 

bliver adressen 1234567.meetingzone.net. 

 

I feltet under adressen skal du taste din egen mødeleder PIN-kode. Tryk derefter ”Ok” og Glance er 

fuldt installeret.  
 

 
 
 
Du er nu klar til at dele din skærm og alle applikationer på den.   



   
 

Effektive møder med skærmdeling 
For at dele din skærm med dine mødedeltagere skal du følge disse 3 simple trin.  

 

1. Først arranger dit telefonmøde helt som du plejer. 

2. Kort før mødets start eller i løbet af mødet aktiverer du skærmdeling ved at trykke på Glance 

ikonet i din systembakke eller på dit skrivebord.  
 

 
 

3. I dialogboksen som kommer til syne i højre hjørne af din skærm trykker du på det gule mail-

symbol, for at autogenerere en mail med invitation og link til at dele din skærm. Alternativt kan du 

trykke på symbolet ved siden af for at kopier linket, som derefter kan indsættes direkte i en instant 

messaging applikation. 

 

 
Du har nu startet din skærmdelingssession og dine deltagere får adgang til at se din skærm enten 

ved at klikke på linket i den mail de har modtaget fra dig eller ved at kopiere linket og indsætte det i 

en browser.  Dine deltagere har 10 minutter til at tilslutte sig efter du har startet din 

skærmdelingssession. Hvis ikke der er nogen, der har tilsluttet sig indenfor 10 minutter vil din 

session automatisk blive afbrudt. Det er dog altid muligt at starte en ny session ved at følge 

ovenstående trin 2 og 3.  

 
 
 
 

 

 



   

Nogle af funktionerne i Glance 
Når du starter din skærmdeling ved at trykke på Glance ikonet sker der flere ting.  
 

1. Der kommer en gul og sort ramme omkring din skærm 

2. Der kommer et lille Glance ikon i din værktøjsbar nederst på din skærm  

3. Der kommer en dialog-info boks til syne i nederste højre side af din skærm 
 

I dialogboksen kan du se om der er nogle af dine deltagere, der har tilsluttet sig og dermed har 

adgang til at se din skærm eller hvor lang tid der er tilbage før denne session timer ud.  
 

Du kan lukke dialogboksen ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne. Dette afbryder ikke din 

Glance session. Ønsker du at se dialogboksen igen skal du blot klikke på Glance ikonet og vælge 

”session info” 
 

 

 

Ved at klikke på Glance ikonet får du også adgang til en række øvrige funktionaliteter.  
 
 

Show monitor giver dig mulighed for at vælge hvilken 

skærm du deler med dine deltagere såfremt du 

anvender mere end én skærm. 
 

Hide my screen giver dig mulighed for midlertidigt at 

stoppe dine deltageres mulighed for at se din skærm. 

Når du igen ønsker at de skal kunne se din skærm 

vælger du blot ”Show my screen”. 
 

Allow remote control giver dig mulighed for at overlade 

kontrollen over din skærm og alle applikationer til en af dine deltagere. På det tidspunkt hvor du 

overdrager kontrollen vil rammen omkring din skærm skifte til rød. Når 

du igen selv ønsker at overtage kontrollen skal dui blot klikke på 

Glance ikonet og vælge ”stop remote control”.  

 

End session vælges når du ønsker at afslutte din delingen af din skærm. 

 

  



   

Send link til skærmdeling sammen med mødeinvitationen  
Det kan ofte være en fordel, at sende linket til skærmdeling sammen med de øvrige informationer i 

invitationen til mødet.  
 

For at dette kan lade sig gøre skal du først fortælle Glance, at du ønsker at bestemme   

”mødenøglen” til hvert møde. Det gør du sådan her: 
 

1. Klik på Glance ikonet i din systembakke 

2. Vælg Settings > Options > I’ll give guests a key in advance. Ask me for it when session starts.  
 

Nu vil Glance, før hvert møde, spørge hvilken 4 cifret mødenøgle du ønsker at anvende. Du har 

mulighed for at vælge forskellige mødenøgler eller benytte den samme nøgle til hvert møde.  
 

Når du skal inviterere dine deltagere 
Når du skal inviterer dine deltagere er det nemmeste, at sende dem et link, de blot skal klikke på for 

at få adgang til din skærmdeling.  
 

Linket skrives sådan her ”http://deltagerkode.meetingzone.net?key=4cifretmødenøgle” 
 

Det vil sige, at såfremt din deltagerkode er 1234567 (den deltagerkode som du har fået udleveret, da 

du blev oprettet som mødeleder) og du har besluttet at du ønsker at anvende mødenøglen 2222 vil 

det være følgende link, du bør indsætte i din invitationen til mødet. 
 

http://1234567.meetingzone.net?key=2222 
 

Når du starter skærmdelingen i forbindelse med dit møde, ved at dobbeltklikke på Glance ikonet, 

skal du selv indtaste den valgte mødenøglen 2222. 

 
 

  


