
Sensus Möte - Hybridmöten 
 

Ett hybridmöte är ett möte med både fysiska och digitala deltagare. Detta ställer högre krav på 

möteshållaren att se till att alla deltagare blir hörda och sedda. Vi på Sensus Möte kan låna ut utrustning 

vid behov. OBS! Ansvar och hantering sköts av möteshållaren. Sensus Möte överlämnar och håller enbart 

en kortare introduktion. 

 

Utrustning som Sensus Möte lånar ut 
 

• Obsbot Tiny 4k (webbkamera) 
En Obsbot webbkamera kommer med follow me funktion. Denna version har stöd för 4k och 
autofokus. Detta innebär att kameran kommer ihåg ditt ansikte och följer ditt ansikte 180 grader. 

 
• Logitech Rally 4k (webbkamera) 

En Rally kamera har stöd för 4k, vidvinkel och autofokus. 

 
• Jabra Speak 750 (högtalartelefon) 

En högtalartelefon (ljudpuck) som har både högtalare- och mikrofonfunktion. 
 

• Catchbox (mikrofon) 

Catchbox en ett trådlöst mikrofonsystem som använder 2 mikrofoner för att fånga upp ljudet i 
rummet. Ledaren använder ett mikrofonhalsband och deltagarna har en mikrofonkudde som de 
kastar runt. 

 

• Net Bar och Neat Pad (kamera, högtalare och mikrofon) 
Neat Bar är en komplett allt-i-ett enhet som används vid Zoom-möten. Denna "limpa" innehåller en 
kamera, högtalare och mikrofon som täcker hela rummet. 

 
• Logitech C930e och Sennheiser SP 20 ML (webbkamera och högtalartelefon) 

I de mindre rummen kan du montera webbkameran direkt på bildskärmen på datorn eller Tvn. Vi 

använder högtalartelefonen Sennheiser SP 20 ML som både används som högtalare och mikrofon 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Typ av Konferensrum Utrustning som ingår Modell 

Stort konferensrum 
(avancerat) 

2 webbkameror + Catchbox 
(mikrofonsystem) 

Obsbot Tiny 4k och Logitech 

Rally 

och 

Catchbox  

Stort konferensrum 
(enkel) 

1 webbkamera och 2 
stycken högtalartelefoner 

Obsbot Tiny 4keller Logitech 

Rally 
och 
2 stycken Jabra Speak 750 

Liten konferensrum 4-6 
personer 

1 webbkamera och 1 
högtalartelefon 

Logitech 
C930e och Sennheiser SP 20 
ML 

Mellan konferensrum 8-
9 personer 

Neat Bar och Neat Pad 

(Zoom anpassad) 
Neat Bad och Neat Pad  

Kan lånas vid behov Bärbar dator + laddare 

HP EliteBook 820 G2 12", 
8GB ramminne,  256 GB 
SSD. Kommer förinstallerad 

med Windows 10, Office 
2013, Teams och Zoom.  

https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-4k
https://www.logitech.com/sv-se/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/sv-se/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://catchbox.com/
https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-4k
https://www.logitech.com/sv-se/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/sv-se/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.jabra.se/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-750##7700-309
https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.dustin.se/product/5010796806/sp-20-ml?tab=specification
https://www.dustin.se/product/5010796806/sp-20-ml?tab=specification
https://neat.no/bar/?explore=no-wiring,single,screen,top


Obsbot Tiny 4k (Webbkamera) 

En Obsbot webbkamera kommer med follow me funktion. Denna version har stöd för 4k och autofokus. 

Detta innebär att kameran kommer ihåg ditt ansikte och följer ditt ansikte 180 grader. 
 

 
 

 
När du har aktiverat follow me kommer lampan lysa grönt. Nu är du redo att hålla presentationen! 
 

 



 
 

 
 

 

Logitech Rally kamera 4k (Webbkamera) 

En Rally kamera har stöd för 4k, vidvinkel och autofokus. Den kommer även med en fjärrkontroll 

så du kan styra kameran utan att flytta den fysiskt. Den har den bästa linsen vilket gör den bra på att 

fånga alla deltagare i rummet. OBS! Den har inte någon follow-me funktion. 

 



 
 

 
 

Jabra Speak 750 (Högtalartelefon) 

Denna högtalartelefon (ljudpuck) har både högtalare-och mikrofon funktion. Ljudpucken plockar upp 

ljudet från upp till 6 personer. Den kan även par kopplas med en till enhet och har då stöd för 12 

eller fler personer. Den kan användas med USB-kabel eller vara helt trådlös via bluetooth. Då den 

använder en USB-dongel som du kopplar till datorn är det extremt enkelt och snabbt att ansluta. 

OBS! Viktigt att den laddas upp innan mötet! 

 
Användning 

 

1. Börja med att stoppa in USB-dongeln i datorn, den finns under ljudpucken. 

2. Tryck på On-knappen på både ljudpuckar. 

3. Om du vill parkoppla 2 stycken enheter tryck på knappen som ser ut som 2 cirklar på både 

ljudpuckar. En röst kommer informera att den har parkopplat och knappen kommer lysa grönt på 

både enheter. 

4. Tryck sen på plus-knappen för att maxa volymen. 

 

 



 

Catchbox (Mikrofon) 

Catchbox en ett trådlöst mikrofonsystem som använder 2 mikrofoner för att fånga upp ljudet i 

rummet. Ledaren använder ett mikrofonhalsband och deltagarna har en mikrofonkudde som de 

kastar runt! Då de är trådlösa behöver de en mottagare som kopplas till datorn. OBS! De har ingen 

högtalarfunktion, utan du får använda ljudpuckar för detta ändamål eller de fastmonterade högtalarna 

i rummet via HDMI kabeln. 

 

Användning 

 
Ta ut mikrofonen från kudden och tryck på On-knappen. Maxa sen volymen genom att trycka på 

plus-knappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Efter mötet är det viktigt att du placerar kudden på laddstationen. 

 

 

 

 

 
  



 

 

Tryck på On-knappen även på mikrofonhalsbandet och tryck på plus-knappen för att maxa volymen 

(syns inte på bild). Du kan trycka på On-knappen en gång för att sätta på mute. Då blinkar lampan, 

annars lyser den med fast sken. OBS! Även denna måste du ladda 

 

 
 

 

Mikrofonmottagaren kopplar du till datorn med USB-A kabeln. När du sätter på mikrofonkudden och 

mikrofonhalsbandet kommer lamporna med 1 och 2 att lysa. Även på mottagaren kan du öka 

volymen med plus-knappen. 

 

 



 

Neat Bar och Neat Pad 

Neat Bar är en komplett allt-i-ett enhet som används vid Zoom-möten. Denna "limpa" innehåller en 

kamera, högtalare och mikrofon som täcker hela rummet! För att styra Neat Bar används en 

styrenhet som heter Neat Pad som ansluter till Zoom-mötet. 

 
Nedan kan du se en Neat Bar i rummet Frihet. 

 

 
 
 

 
 
 



Nedan kan du se en Neat Pad. För att ansluta till Zoom-mötet tryck på Join 

 

 

Skriv in Meeting ID 
 

 

 

Skriv in passcode. Om mötet inte har passcode används som standard Waiting Room. Då måste 

du vänta på att Host släpper in er i mötet. 

 

 



Logitech C930e och Sennheiser SP 20 ML (webbkamera och 
högtalartelefon) 

I de mindre rummen kan du montera webbkameran direkt på bildskärmen på datorn eller Tvn. Vi 

använder Logitech C930e som har bra vindvinkel, 3 personer kan sitta nära eller flera personer 

som sitter längre bort. Denna 1k kamera räcker bra då Zoom/Teams har bara stöd för 720p. 

 

Vi använder högtalartelefonen Sennheiser SP 20 ML som både används som högtalare och mikrofon och 

plockar upp ljud från minst 4 personer. Du kopplar "ljudpucken" via USB-A till en dator eller använder 

3,5mm kabeln till en mobil eller padda. 

 

 
 

 
  



Glöm inte att ställa in Zoom eller Teams! 

När du använder en extern högtalare, mikrofon och webbkamera är det viktigt att du ställer in vilken 

källa som Zoom eller Teams ska använda! 

 

Zoom 

När du är inne i Zoom, klicka på upp-pilen bredvid Mute knappen längst ner till vänster. Om du 

använder Stort konferensrum (avancerat) behöver du välja nedan 2 alternativ. 

 

 
Klicka sen på upp-pilen bredvid Stop Video ikonen och välj nedan alternativ. Du ska inte använda den 
inbyggda webbkameran. 

 



Teams 

När du är inne i Teams klicka på de 3 prickarna längst upp och sen Enhetsinställningar. 

Om du använder Stort konferensrum (avancerat) behöver du välja nedan 3 alternativ. 

 

 

 
 

 
  



Ett alternativ sätt att hålla hybridmöten 

Om du vill att alla på mötet ska mötas på lika villkor är den bästa metoden att alla sitter vid sina 

dator. Alltså både de som sitter på distans och de som sitter på mötet. De som sitter på mötet behöver 

alla klicka på mute i Teams eller Zoom förutom en person som delar en högtalartelefon. 

 

 

Checklista innan mötet 
Det är mycket som kan gå fel! Sensus Möte kan inte ansvara för tekniska problem då mycket går att 

förebygga. 

 

• Dubbelkolla att datorn använder SensusMöte WIFI. Lösenord finns på tavlan. 

Stäng av andra videokonferens-program som inte används då de knycker 

datorns webbkamera/mikrofon som Teams eller Zoom försöker använda. 

• Vid datorproblem är det enklast/snabbast att låna en Sensus Möte 

dator. Se till att all utrustning är fulladdad. 

• Se till att de som sitter på distans använder headset och höjer volymen på datorn och på sin 

headset om de har problem att höra eller prata. 

• Testa utrustningen innan mötet! 

• Fundera vilken mötesmetodik du vill använda för att engagera och inkluderar. 

• Be någon annan hjälpa till med chatten, "raise hand" och inspelningsfunktionen i Teams/Zoom då 

du kommer vara upptagen med annat under mötet. 

• Uppdatera Windows, Zoom/Teams innan mötet! Kan hända att Windows vill installera viktiga 

uppdateringar under mötet eller att viktiga funktioner saknas om du inte uppdaterat på ett tag. 

För bästa upplevelse ska dina deltagare på distans använda en dator, inte mobil eller padda. 

Se att alla som inte pratar använder mute knappen. 
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