
Hvordan jobbe med flere skjermer? 
 

Ved forelesning på Join kan det være en fordel å jobbe med flere skjermer slik at du kan få 
bedre oversikt. Vi skal her gå igjennom løsning hvor du bruker to skjermer. 

På det ene kan du vise presentasjonen, mens på den andre får du opp presentasjonen slik 
deltakerne ser den og på den andre selve joinbildet og powerpoint med notatfelt. Se 
illustrasjonen under. 

Skjerm 1                               Skjerm2 

 

For å få til det dette må du gi maskinen beskjed om å vise innholdet over flere skjermer.  
Klikk høyretast på arbeidsområdet og velg Grafikkinnstillinger. Om du ikke ser det så velg 
skjerminnstillinger. 

 

 



Velg så skjerm i dette bildet og deretter Flere skjermer. Her skal du nå velge Utvidet 
skrivebord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ordne mønstre kan du plassere skjermene slik at de gjenspeiler hvordan de står i 
virkeligheten. Det blir litt enklere å arbeide da. Vet du ikke hvilken skjerm som er hvor så 
klikk Identifiser. 

Klikk Bruk og avslutt bildene. 

 

Har du ikke valget grafikkinnstillinger så får du 
opp dette skjermbildet når du velger 
skjerminnstillinger.  

Rull nedover i bildet og du vil komme til samme 
valg om å Utvide til flere skjermer. 

 

 

 

 

  



Start Join.nhn.no i en 
nettleser 
 
Sett inn romnummeret , og 
er du vert, så sett inn pin-
koden 
 
Er du deltaker, må du be en 
annen vert om å gjøre deg til 
vert for at du skal kunne dele 
en presentasjon  
 
 
 
Start powerpoint som 
normalt 
 
 

 
 
 
 
 
Kjør lysbildefremvisning.  
Lysbildet i såkalt 
presentasjonsvisning skal da 
ha  kommet opp på skjerm? 

 
 
Dette bildet skal komme opp 
på skjerm 1 hvor du ser 
notatene dine og nettleseren 
med Join (Join er i 
bakgrunnen).  
 
Er det ikke slik du ønsker det,  
så kan du enkelt endre ved å 
klikke på visningsinnstillinger 
og bytte. 

 
 
 



Du trenger da ikke gjøre 
noen endringer på skjerm 2 
men på skjerm 1 vil du vise 
det forrige bildet sammen 
med nettleseren der du har 
Join 
 
Du må endre størrelsen på 
konferansestyringsvisningen. 
Ta tak i kantene og juster 
størrelsen. Ser du ikke 
kantene så klikk på firkanten 
til venstre for krysset øverst 
til høyre på skjermen. 

 
Den skal da vise: 

 
 
Du kan nå forandre 
størrelsen. Gjør det samme 
på nettleseren og du kan vise 
begge bildene på samme 
skjerm. 
 

 

 
 
Nå er du klar for å vise 
presentasjonen til 
deltakerne.  
 

Gå til Join og klikk  på 
menylinjen nederst i 
møteromsvinduet. 
 

 



Du får nå opp en rekke 
muligheter for å dele.  
 
Du kan dele hele skjermer, 
enkelte programvindu eller 
nettleserfaner. Har skal vi 
dele hele skjerm 2. 
 
Da får deltakerne opp kun 
presentasjonen. 
 
Lykke til. 
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