Deltagerguide til Eventbuizz
Hent platformen/link ned til hjemmeskærmen
Vi anbefaler, at du henter linket ned som et ikon på din hjemmeskærm på din smartphone/tablet.
Åbn linket til Eventbuizz, som du har modtaget fra bestyrelsen.

Sådan gør du på en iPhone/iPad:
Tryk på ”del”-knappen i bunden af skærmen. Det er firkanten
med pil op og tryk herefter på ”føj til hjemmeskærm”.
Nu ligger der sig en ’app’ på din hjemskærm og du kan nu
nemt tilgå Eventbuizz.
Husk at du skal logge ind med den e-mail som du har oplyst
med tilmeldingen.

Sådan gør du via Android:
Tryk på action-baren (de 3 prikker i øverste højre hjørne), og
vælg ”Føj til startskærm” i menuen.
Hvis dette ikke lykkes, kan du åbne linket i en anden browser,
eksempelvis Google Chrome, og gøre ovenstående.
Husk at du skal logge ind med den e-mail som du har oplyst med
tilmeldingen.

Check ind
Husk at trykke ”Check/tjek ind” i Eventbuizz – uanset om du sidder alene eller sammen med en
gruppe kollegaer.
*
”Jeg ønsker ordet”
Funktionen er kun åben og synlig, når programpunktet åbner op for, at man kan ønske ordet. Tryk
på funktionen, så vil dirigenten få en notifikation om, at du gerne vil have ordet. Du vil få tildelt
ordet, når det er din tur.
*
Opdatér løbende
Husk at opdatere siden løbende for at hente ny information ind (”træk ned” i skærmen med en
enkelt finger på mobil/tablet, så opdaterer den – på computer skal du trykke F5 eller klikke på
browserens opdateringsknap). Du skal opdatere, hver gang der er en ny afstemning. Ellers
kommer afstemningen ikke frem på din skærm.
*
TIP: Følg generalforsamlingen på computeren, og hav Eventbuizz åben på din telefon eller tablet.
Så er det nemmere at skifte mellem de to.
*
Driller teknikken under generalforsamlingen? Skriv i chatten for at få hjælp.

