
Afstemninger og Live Beskeder
Conference Managers Afstemninger og Live Beskeder er en interaktiv  

feature til at afgive svar på meningsmålinger, quizzer eller skrive spørgsmål 
under arrangementet. Arrangøren bestemmer selv,  

hvilken funktion featuren skal have.



Opret afstemning eller quiz fra systemet
Afstemninger er nyttigt til at indsamle deltagernes meninger om et relevant emne.  
Der kan tilknyttes points og indstilles tidsbegrænsning på spørgsmålene, så det kan 

 benyttes som quiz.

Indgangskærm og afslutningskærm
Der kan nemt tilføjes et stemningsbillede og 
tekst ved at klikke på ”Redigér” knappen.

3 Tilføj spørgsmål og svarmuligheder
Klik på ”Tilføj spørgsmål”, indtast og tilføj op til 6 
svarmuligheder. Afmærk eventuelt ”Korrekt svar” 
hvis det skal bruges som en quiz. 

Opret og navngiv
Klik på knappen ”Opret afstemning” og angiv 
den ønskede titel. 

Tilføj egne farver og points
Det er muligt at tilføje egne farver og pointsy-
stem til afstemningen ved at klikke på ”Redigér” 
i højre side.

Gå til fanen ”Spørgeskema” og klik derefter på ”Afstemninger”.
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Afprøv afstemningen eller quiz
Det er en god idé at afprøve din afstemning eller quiz inden dine deltagere skal benytte 

den. På den måde sikre du dig at det hele er korrekt sat op og kan nå at redigére, hvis der 
er behov for det. For at starte din afstemning eller quiz, skal du først  

oprette et Eksternt Login.

Opret eksternt login
Klik på knappen ”Opret ny” og angiv navn, 
brugernavn og mailadresse på den person, du 
ønsker skal afholde afstemningen.
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Send login til afholderen
Markér brugeren til venstre for brugernavnet og 
klik på ”Send login”. Skriv en kort mail vedrørende 
funktionen af det eksterne login. Brugernavn, 
password, mobilnøgle og link vil automatisk blive 
udfyldt af systemet ved udsendelse. Mailen vil 
blive modtaget inden for få minutter

3 Log in via tilmeldingswebsitet
Det eksterne login får adgang via linket i mai-
len eller på tilmeldingswebsitet. Første gang 
du logger ind vil du blive bedt om at ændre dit 
password.
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Adgangsindstillinger
Aktivér ”Adgang til afstemninger”. Nedenfor vises 
den afstemning eller quiz, som du har oprettet. 
Aktivér denne for at give adgang. 

Gå til fanen ”Arrangementet” og klik derefter på ”Eksternt login”. 
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Find afstemningen
Klik på ”Start” i højre side hvorefter der åbnes et 
nyt vindue med startskærmen på afstemningen. 

Oversigten
Klik på linket ”Gå til oversigt over afstemninger”. 

Indtast Key og afprøv
Storskærmen benyttes til at styre afstemning. 

Afprøv det selv i CM Events app’en eller på  
www.cmevents.dk ved at indtaste den 4-cifrede 
Key, som findes øverst i højre hjørne af storskær-
men.

Hvis du er logget ind på din smartphone, klik så 
på ”Start” i bunden i højre side på storskærmen.
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Live Beskeder 
Under et foredrag eller andre oplæg kan oplægsholderen aktivere en interaktiv spørge-

runde. Deltagerne får dertil mulighed for at stille spørgsmål eller sende beskeder til stor-
skærmen uden at forstyrre oplægget. For at starte en Live spørgerunde, skal det aktiveres 

via et eksternt login

Gå til fanen ”Arrangementet” og klik derefter på ”Eksternt login”.

Aktivér adgang via eksternt login
Opret et nyt eksternt login eller rediger i det 
nuværende. Aktivér funktionen ”Adgang til Live 
spørgefunktion”

Log ind på tilmeldingswebsitet
Log på det eksterne login. 

Oversigten
Klik på ”Live Beskeder” i oversigten.

Start ny session
Klik på ”Start ny session” for at starte.
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Indsend beskeder til storskærmen
Afprøv det selv i CM Events app’en eller på www.cmevents.
dk ved at indtaste den 4-cifrede Key som vises øverst i ven-
stre hjørne på storskærmen.
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