
   
  Conference Manager support 

  Events og Kommunikationsstøtte 
  Forskning og Eksterne Relationer 

 
 

Opdateret 09.01.2020 

 

Hvordan anvender jeg håndscannere til ankomstregistrering? 

Først og fremmest skal du låne håndscannere af Conference Manager supporten på AU. Dette 
gøres ved at skrive til conferencemanagersupport@au.dk, hvor du angiver tidsrum, formål og antal 
af håndscannere. Scannerne er gratis at leje og uddeles efter først til mølle. Der er i alt 6 
håndscannere, man kan låne. 

Du skal ligeledes oprette en billet til arrangementet eller have stregkoder på dine navneskilte. Du 
opretter en billet under Arrangementet  Bekræftelse og billet  Billet. Her kan du ligeledes et 
billede eller tilføje tekst på billetten. Hvis du vil have stregkoden på navneskiltene skal du under 
Deltagere  Navneskilte  Indhold klikke ’Stregkode med læsbart ID’ til. 

Derudover skal du sikre dig, at du har en PC med internetadgang på dit registreringssted. Du skal 
have en PC for hver håndscanner du har lejet. Du er selv ansvarlig for PC’erne til registreringen og 
opsætningen af disse. 

 

Du kan registrere deltagerne på to måder: 

 

Mulighed 1 – OBS! Du skal anvende Google Chrome, når du ankomstregistrerer via Eksternt Login: 

I arrangementet, der skal registreres på, oprettes der et eksternt login til den person, der skal 
registrere deltagerne. Giv personen adgang til Ankomstscanning. Er du i tvivl om hvordan dette 
gøres, kan du følge linket HER 

Personen skal nu sætte scanneren i computeren via USB stikket og følge linket i mailen om det 
eksterne login.  

Scanneren er nu aktiv og der scannes over stregkoden på deltageres billet eller navneskilt. Herefter 
kan man på siden se, hvem der er blevet registreret. Det er ligeledes muligt at indtaste ID’et 
manuelt eller søge på navnet eller e-mailen, der er anvendt til registrering. Har personen ikke 
betalt, vil systemet informere om det. 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Hvis deltageren kommer med sin billet på telefonen, skal lysstyrken skrues helt op og der skal 
eventuelt zoomes ind på stregkoden. 

mailto:conferencemanagersupport@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvad_kan_jeg_under_fanen_Eksternt_Login.pdf
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Mulighed 2: 

Hvis den, der registrerer har en adgang til Conference Manager, kan man logge ind på det 
pågældende arrangement og gå ind under Arrangementet  Ankomstregistrering og scanne 
deltagerne ind. OBS: Husk at aktivere scanningsfeltet ved at trykke med musen på linjen med 
scanningsID: 

 

Sæt scanneren i computeren via USB-stikket og scanneren er aktiv.  

Herefter scannes stregkoden på deltageres billet eller navneskilt. Herefter kan man på siden se, 
hvem der er blevet registreret. Det er ligeledes muligt at indtaste ID’et manuelt eller søge på navnet 
eller e-mailen, der er anvendt til registrering. Har personen ikke betalt, vil systemet informere om 
det. 

OBS: Hvis deltageren kommer med sin billet på telefonen, skal lysstyrken skrues helt op og der skal 
eventuelt zoomes ind på stregkoden. 

OBS: Ulempen ved denne mulighed er at, der kun kan være logget én på ad gangen (medmindre 
man har adgang til flere CM-brugere). Men ved mindre arrangementer, hvor der alligevel kun 
bruges én scanner er denne løsning optimal. 

 

Overblik over ankomne 

Ligegyldig hvilken mulighed man har valgt, kan man efter arrangementet få et overblik over hvem, 
der deltog ved at gå ind under Deltagere  Deltagerlister. I kolonne for Status, vil man kunne se 
hvem der ankom. 

  


