
Webinar-platformen 23 

Denne vejledning beskriver, hvordan du som digital gæst tilgår et webinar via platformen 23 (udtales: 

”TwentyThree”). 

Det er vigtigt at understrege, at du aldrig vil blive bedt om at downloade eller installere noget når du 

gerne vil være digital gæst på et webinar via 23.  

Selve webinaret vil køre via din browser (gerne Google Chrome) og dette vil være din ’central’ for webinaret. 

Har du ikke tid til at læse hele guiden, så kommer her et par tips samt de mest klassiske udfordringer: 

TIPS OG TRICKS 

1. Anvend Google Chrome 
For bedst mulig oplevelse, anbefaler vi, at du logger ind via en pc og anvender browseren Google 
Chrome. Du kan godt bruge Safari eller Edge, men Chrome er anbefalingen herfra. 
 

2. Brug altid samme e-mailadresse ellers kan vi ikke genkende dig 
Når du klikker på linket til webinaret ender du på en side, hvor du bliver bedt om at logge ind.  
Anvend den samme e-mailadresse som du modtager bekræftelsesmails på. 
 

3. F5/refresh kan være din ven 
Hvis du oplever at webinaret ikke starter til tiden, prøv da at opdatér siden (F5 fra en pc). 
 

4. Drop iPhone og gå via computeren 
Vi anbefaler ikke iPhone, da der kan være udfordringer ved at logge på via denne.    
 

5. Stil spørgsmål – vi bider ikke       
Til webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål til talerne ved hjælp af chat-funktionen i højre 
side. 
 

6. Slå dine blokeringer fra … 23 er ikke farlig! 
Slå adblockers og lignende fra – de kan give udfordringer ved at logge ind. 

 

KLASSISKE UDFORDRINGER 

1. Firewall blokerer 
Nogle virksomheder har en strengere firewall end andre – typisk større organisationer, 
amerikanske virksomheder og virksomheder fra den finansielle verden eller tech-verdenen.    
Løsning: Hvis du ikke kan komme på, er det højst sandsynlig fordi, at din firewall på 
kontoret/computeren modarbejder dig. Find din telefon frem og del WIFI via din telefon til 
computeren, så kan du i 9 ud af 10 tilfælde komme på webinaret uden om din firewall.  
 



2. Jeg kan ikke høre lyden?  
Typisk vil dette være et lokalt problem hos dig, da vi 
lytter med imens webinaret er LIVE, så vi sikrer, at der er 
lyd igennem hos os inden det bliver streamet ud.  
Løsning: HVIS du alligevel ikke kan høre webinaret, kan 
det være, at du 1) har fået byttet om på headset og 
computer-lyd eller 2) har fået slukket/ikke har tændt 
lyden lokalt i 23 (find knappen i webinar-platformen og 
justér den til – se billede)   
 

3. Jeg har ikke modtaget et link 
Du får linket via din påmindelsesmail 2 dage før webinaret samt via en mail 1 time før webinaret 
starter.  
Der kan selvfølgelig ske fejl – enten fordi man har ramt et ekstra bogstav på tastaturet da man 
skulle skrive sin mail eller vores automatiske mail fejler. Du er selvfølgelig altid velkommen til at 
ringe til os på 3374 6072 eller kontakte os pr mail: kursus@danskerhverv.dk. 
Ved du hvem du skal have fat på? Så tøv ikke med at kontakte os direkte via denne oversigt. 
 

 

Selve processen 

Tilmelding 

Du tilmelder dig til det webinar, som du gerne vil deltage på – selve tilmeldingsprocessen foregår her Dansk 

Erhvervs arrangementer. Når du tilmelder dig et arrangement (uanset type) vil du modtage en bekræftelse 

pr. mail på din tilmelding.  

Link til webinaret 

2 dage før webinaret vil du modtage en påmindelsesmail. Du får desuden en påmindelsesmail 1 time før 

webinar-start, så vi er sikre på, at du har en god chance for at huske din aftale, i en travl hverdag      .  

mailto:kursus@danskerhverv.dk
https://www.danskerhverv.dk/praktisk-information/kontakt/
https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/
https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/


Hvordan tilgår jeg webinaret? 

Du trykker på linket og ender derefter på denne side:  

 

Du udfylder informationerne til højre for at komme videre til selve webinaret.  

Udfyld oplysningerne med de samme informationer som du har tilmeldt dig med.  

Du træder nu ind i venteværelset … altså det digitale venteværelse 

Venteværelset er i virkeligheden blot et pre-webinar og her kan du både indstille lyd, skrive i chatten samt 

besvare de spørgsmål der eventuelt ville være inden selve webinaret går i gang.  

Kan jeg få optagelsen? 

Ja, det kan du godt, hvis taleren/talerne er indstillet på, at det bliver delt.  

Det er ikke alle der ønsker webinaret optaget, så derfor kan du ikke være 100 % sikker på, at vi kan dele 

optagelsen bagefter. Hvis vi deler optagelsen af webinaret, så får du besked sammen med 

evalueringsmailen – desuden kan du altid finde tilgængelige videoer via dette link.  

Hvad med præsentationerne? 

Det samme gælder for præsentationer fra taleren/talerne – du vil næsten altid opleve, at du kan få fingrene 

i materialet, men der kan være undtagelser. Der vil blive givet besked til webinaret om tingene bliver 

optaget/delt på bagkant.  

GOD FORNØJELSE 

 

https://video.danskerhverv.dk/

