
Anvisningar för deltagande i 
distansutbildning via GoToWebinar–

tjänsten



Klicka på anmälningslänken i Oma riista –
meddelandet, i sök evenemang eller i e-
posten.

Det här kan du göra när som helst efter att du 
fått meddelandet före evenemanget börjar. 

För att deltaga behöver du en 
internetanslutning, tablett eller en smarttelefon.

Först anmäler man sig som deltagare



Koulutus on tarkoitettu metsästyksenjohtajille.

Pohjanmaan metsästyksenjohtajakoulutukset

Länken leder till en anmälningssida

Om utbildningen ordnas vid flera tidpunkter, välj 
den tidpunkt som är mest lämplig för dig

1. Klicka upp menyn
2. Klicka sedan på den tidpunkt du vill ha

Om inga alternativ finns, kan du förbigå det här 
steget

2. Jan Januari
Feb Februari
Mar Mars
Apr April
May Maj
Jun Juni
Jul Juli
Aug Augusti
Sep September
Oct Oktober
Nov November
Dec December

AM Tidpunkt på 
förmiddagen

PM Tidpunkt på 
eftermiddagen

Tjänsten använder sig av 
klocka med 12 timmars 
tidvisning

1.



Österbottens jaktledarutbildningar

Koulutus on tarkoitettu metsästyksenjohtajille.

1. Skriv ditt förnamn, efternamn och 
e-postadress (jägarnummer på 
begäran)

2. Klicka på rutan, där du ger ditt 
godkännande till användning av 
uppgifterna som du skrev in. De 
behövs för att man ska kunna 
skicka den egentliga inbjudan till 
webbinariet. Då du anmäler dig till 
utbildning för offentliga 
förvaltningsuppgifter måste man 
även skriva in jägarnumret, för att 
deltagandet ska kunna registreras 
till rätt person

3. Klicka på knappen ”Register”

Förnamn Efternamn

E-postadress



Österbottens jaktledarutbildningar

Nu har du anmält dig som 
deltagare. Du kan stänga sidan.



Det kommer ett meddelande till din e-
post, via länken i meddelandet kan du 
delta i utbildningen. En timme före 
webbinariet kommer ett påminnelse-
meddelande med samma innehåll. 

Klicka på ”Join Webinar” –knappen 
omkring 5-10 minuter före den 
meddelade starttiden. Den första 
gången kan man klicka lite tidigare, för 
att man ska hinna installera 
applikationen som behövs. 

Om du vill annullera din anmälning, kan 
du göra det genom att klicka på den 
blåa texten ”cancel your registration” 
som finns i slutet av meddelandet 
(texten syns inte på den här bilden)



Länken leder dig till webbinariets
internetsida. Den första gången 
måste du installera GoToWebinar –
programvaran.

1. Klicka ”download GoToWebinar”
2. Klicka ”Spara filen/Tallena

tiedosto” i fönstret som öppnas
3. Klicka på ikonen nedladdningar

då laddningen är klar
(placeringen varierar mellan olika
webbläsare, Chrome har den på
skärmens nedre kant)

4. Klicka på den nedladdade filens 
namn

5. Tillåt datorn att installera 
programvaran

1.

2.

Installera programvaran som behövs

3.
4.



Tilaisuuden nimi Tilaisuuden nimiVälj, vilken väg du vill att 
ljudet ska höras. Alternativen 
är anordningens egna/till 
anordningen anslutna 
högtalare och samtal. 

Vi rekommenderar ljudet som 
kommer via anordningen 
(”Computer audio”)

Nu kan man ansluta sig till utbildningen



1. Om din anordning har
flera högtalare, kan du 
välja i menyn , vilken av 
dem som du vill använda

2. Du kan testa ljudvolymen
genom att klicka ”Test
your sound”

3. Klicka ”OK”, när dessa
saker är i ordning

Tilaisuuden nimi

1.

2.

3.



Du är nu i lobbyn. Webbinariet
börjar, då arrangören startar 
det. Vänta i lugn och ro på att 
evenemanget skall börja. 

Evenemangets 
namn



1. Göm/öppna fönstret på den högra 
sidan

2. Aktivera mikrofonen/stäng av den 
(arrangören kan ha blockerat den 
här funktionen eller tillåter den 
endast då någon får taltur)

3. Lyft/ta ner handen. Arrangören 
ser om din hand är lyft och kan 
ge dig taltur

4. Här kan du skriva en fråga. 
5. Skicka ditt meddelande genom 

att klicka på ”Send”

1.
2.

3.

4.
5.

De viktigaste funktionerna under 
utbildningens gång



När du går ut från sessionen kan det 
hända att du får en responsförfrågan. 
Svar på frågorna och skicka svaren 
genom att klicka på ”Submit.
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