
 

Webcast: felsökning 
 
Kom ihåg: att uppdatera webbsidan löser de flesta problemen!  

• För Windows: tryck på F5-tangenten eller ctrl och F5 samtidigt.  

• För Mac: tryck på Ctrl och R samtidigt (Apple-knappen och R på äldre macs) 
 
 

1. Internetuppkoppling 
 

• Mer än 1 Mbit/s krävs 

• Om sändningen fastnar eller hackar räcker det ofta att uppdatera webbsidan så att 
den hämtas på nytt. 

 
Det kan hända att ditt företags brandvägg eller proxyserver hindrar sändningen från att visas 
på din dator. Om du misstänker att så är fallet, kontakta din lokala IT-support. Längst ned i 
detta dokument finns teknisk information som kan vara till nytta för din IT-support. 
 

2. Video 
 

• För att visa rörlig bild krävs att du har Flash Player installerat på din dator om du 
använder Internet Explorer 11 (eller äldre) + Windows 7. Om du inte har Flash Player 
får du ett meddelande om detta när du försöker visa rörlig bild. För att installera Flash 
Player, gå till denna länk: http://get.adobe.com/flashplayer 

• Om du får ett felmeddelande i stil med ”Stream not found”, prova att uppdatera 
webbsidan. 

• För att visa videon i helskärm, för muspekaren till videorutan och klicka på TV-
skärmssymbolen i rutans nedre högra hörn. 

 

 

http://get.adobe.com/flashplayer


 

3. Ljud 
 

• Se till att datorns ljud är påslaget och att volymen är tillräckligt hög. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Om du hör eko eller dubbelt ljud beror det sannolikt på att du har webcasten öppen i 
fler än ett fönster samtidigt. Kolla igenom samtliga öppna fönster och filkar i datorn 
och se till att webcasten bara visas på ett enda ställe. 

 

4. Presentationsbilder 
 

• Om du misstänker att presentationsbilderna inte visas som de ska, testa att uppdatera 
webbsidan. 

• För att visa presentationsbilderna i helskärm, för muspekaren till 
presentationsbildrutan och klicka på pilarna i rutans övre högra hörn. 
 

 
 



 

 

5. Webbläsare som stöds på mobila enheter  
 
iOS Safari 9.2 eller nyare versioner 
Android Browser 4.4.4 eller nyare versioner 
Chrome för Android 57 eller nyare versioner 
Edge på Windows Phone 10 
 

6. Webbläsare som stöds på MAC och PC 
 
Edge 14 eller nyare versioner 
Opera 44 eller nyare versioner 
Internet Explorer 11 eller nyare versioner 
Firefox 52 eller nyare versioner 
Google Chrome 49 eller nyare versioner 
Safari 10.1 eller nyare versioner 
 

7.  Teknisk information för IT-supporten 
 

Brandväggsinställningar: 
 
HTTP: 80 TCP (OUT) 
HTTPS: 443 TCP (OUT) 
 
Proxy / VPN bypass *.videosync.fi/* 
 


