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Sunet – e-möten

Vision: Personal 
och studenter
anslutna till 
Sunet använder
nätbaserade
möten som en 
naturlig del i sin 
verksamhet

SUNET = Sveriges universitetsdatornät



www.meetings.sunet.se

• Goda exempel
• Prova på
• Diskussionsforum

http://www.meetings.sunet.se/


Användningen ökar

Fler och fler inser fördelen med att
ersätta de onödiga resorna med e-möten

• Rutinärenden klaras av med e-möten
och man får
• mer tid vid de fysiska mötena för

– Viktiga komplicerade frågor
– Sociala aktiviteter
– mm



Exempel: TREFpunkt på nätet

Under Börjes OptoSunetsnack igår: 24 samtidiga användare



Exempel: Netlearning’2006

• Vissa presentationer och paneldebatter 
sänds över nätet
– Streaming
– H.323
– Marratech

• Workshop om e-möten
med deltagare 
– lokalt
– lokalt med dator
– på distans

• Best practice-projektet på knykalaset



Exempel: Gemensam kurs LTU, 
KTH, Gjøvik

LTU audio video whiteboard chat Marratech
KTH audio video Tandberg

whiteboard chat Marratech

Gjøvik audio video Tandberg

whiteboard chat Marratech

Närvaroproduktion på distans: En kurs med
framgångsrik blandning av olika teknik
bla Marratech & H.323

http://media.csee.ltu.se/courses/smm010/index.html


Exempel: E-kafé

Studentprojekt: LTUs och KTHs 
bibliotek ihopkopplade

- Kaffehörna
- Mattelektion i en i2i- hörna



Exempel: Baltic dinner

Vinterbiennaldeltagare i 
Luleå äter middag med 
sina kamrater i Berlin 



Exempel: Högt flygande e-möte

Ett litet möte mellan
• Luleå
• Gjövik
• Luftrummet någonstans 

över Atlanten



Exempel: Teledoktorn

Större möjlighet för 
läkarbesök på
äldreboendet när 
doktorn kan vara kvar 
på vårdcentralen



Forumdiskussioner

Kom in och diskutera!

www.meetings.sunet.se

http://www.meetings.sunet.se/


Brandväggar i vägen för möten

• Om man inom en organisation ska kunna 
ha e-möten eller ej:
Ett strategiskt beslut som måste tas 
högt upp i en organisation

• Ofta är det nu organisationens 
”nätverksStalin” som bestämmer det
– Port 80 och därmed TCP tillåts oftast
– Säkrare och bättre e-möten med UDP-trafik



Vi ses i
Sunets e-möteskafé

http://media.csee.ltu.se/~johnny/
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