
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Teknisk information till moderator och föreläsare  
Nordisk kongress med Röntgenveckan 2015, Malmö Arena 
 
Föreläsningslokaler 
(avvikelser förekommer men nedanstående är ett grundutförande) 
 
Varje föreläsningslokal är utrustad med följande tekniska grundutbud: 
1 st projektor 
1 st filmduk 
1 st PC – Laptop 
1 st trådlöst headset – i Arenarummet 8 st trådlösa headset 
1 st trådlös handmikrofon – i Arenarummet 4 st trådlösa handmikrofoner 
 
Föreläsarservice 
 
Samtliga datorer är av PC-modell med operativsystemet Microsoft Windows 7 och programvaror 
Microsoft Office 2013 samt Adobe Acrobat Reader förinstallerat. 
Endast filer som är kompatibla med Windows för PC och ingår som standard i ovanstående 
operativsystem och programvaror godkänns; 
 
- Om presentationen innehåller bilder, måste de vara i ett av följande format: Jpg, Gif, Tif eller Bmp. 
- Om presentationen innehåller videofiler som bifogats till Power Pointpresentation måste dessa vara i 

ett av följande format: Wmv. 
- Övriga godkända filformat för videofiler som stöds är; Mpeg-4/Mp4, Avi och DivX. 
- Använd endast vanliga typsnitt som ingår som standard i ovanstående operativsystem och 

programvaror (t ex Arial, Times New Roman och/eller Verdana). 
- Godkända filformat för ljudfiler som stöds är; wav, wma och mp3. 
 
Vi avråder starkt från webb-baserade presentationer eller presentationer som kräver Internetanslutning 
för att fungera. Internetuppkoppling finns i lokalerna men vi kan inte garantera dess funktion. 
Presentationer leverereras på USB-minne, och/eller annan lagringsmedia med USB-kontakt, för att 
kunna spara över materialet på datorerna i föreläsarservicerummet. 
 
Vi rekommenderar att presentationen testas på en annan dator (än den dator som använts för att 
skapa presentationen) innan ni reser kongressen, detta för att säkerställa att det fungerar som det ska. 
 
När presentationen sparas till USB-minnet/lagringsmedia är det viktigt att inkludera eventuella 
videofiler, ljudfiler och andra filer, annars är det inte säkert att de kommer att kunna visas. 
USB-minnen och annan lagringsmedia måste vara formerad för PC. Om presentationen måste 
komprimeras använd Winzip. 
 
Lämna in och testa din presentation i god tid före föredragstiden i föreläsarservicerummet (minst 2 
timmar innan utsatt tid). Den färdiga presentationen laddas sedan till aktuell föreläsningslokal via 
servern. En tekniker finns hela tiden tillgänglig i föreläsarservicerummet för att assistera er under dess 
öppettider. 
 
Alla som ska föreläsa i Arenarummet skall alltid först kontakta teknikern i lokalen i god tid innan 
föreläsningen börjar för att stämma av så att allting fungerar. 
 
 
Önskar ni någon annan typ av teknik eller mjukvara än den som är specificerad ovan, är det väldigt 
viktigt att ni lämnar in önskemål om detta i mycket god tid innan arrangemangets start. 
 


