Itä-Suomen Lääketiede 25. – 27.9.2018
Ohjeita luennoitsijoille / AV-välineistö
_____________________________________________________________________________

Luentosalien vakiovarustukseen kuuluu PC, dataprojektori ja laser-osoitin.
Tarvittaessa luentosaliin toimitetaan myös videot, CD-soitin, fläppitaulu tai jokin muu edellämainitsematon AV-väline. Jokaisesta laitteesta tarkempi kuvaus alla.

* Esitykset pyydetään toimittamaan mielellään etukäteen ao. yhteystiedoin 23.9.2018 mennessä
sähköpostitse tiedostoliitteenä (max. 10 megatavua) alla olevaan osoitteeseen tai tuomaan
muistitikulla luentosaliin ennen luentojen alkua tai tauon aikana siirrettäväksi luentosalin
tietokoneelle.
* Esitykset tulee tallentaa luennoitsijan omalla nimellä yhdistettynä esityspäivämäärään (esim.
2609EtunimiSukunimi).
* Etukäteen lähetettyjen esitysten yhteensopivuus ja toimivuus luentosalien AV-välineiden kanssa
tarkistetaan ja lähetetään kuittaus sopivuudesta esityksen tekijälle.
* Esitys tallennetaan ao. luentosalin tietokoneen kiintolevylle ja esitykset poistetaan heti
tapahtuman jälkeen.
Esitysten lähetys s-postilla: musiikkikeskus.tekniikka@kuopio.fi
ATK- vastaava Musiikkikeskuksessa puh. 044 718 1051
Postiosoite mikäli lähetätte muistitikun: Duodecim, PL 1199, 70211 Kuopio
1. PC-tietokone
* Jokaisessa luentosalissa on PC-tietokone, joka sisältää usb-liitännän muistitikkua varten, että
DVD-aseman.
* Tietokoneisiin on asennettu Microsoft Office paketti, joka sisältää Word-tekstinkäsittely-, Exceltaulukkolaskenta- sekä PowerPoint esitysgrafiikkaohjelmat.
* Omalta kannettavalta PC:ltä esityksensä pitäviä pyydetään tarkistamaan etukäteen, että PC:stä
löytyy 15-piikkinen (D15sub) VGA-standardiliitin sekä saapumaan ennen session alkua luentosaliin,
jossa saliavustajat kytkevät PC:n salin esityslaitteistoon.
* Jos tuot esityksesi USB-muistitikulla, tuo se vähintään edellisellä tauolla. Joidenkin tikkujen
muotoilu voi estää niiden kytkemisen luentosalin koneeseen.

*DVD levyjen sekä videotiedostojen toimivuus on aina tarkistettava luentosalin koneella
etukäteen!
2. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma
* PowerPoint-esitystä tallennettaessa pitää mukaan sisällyttää kaikki linkitetyt tiedostot ja upottaa
käytetyt fontit osaksi esitystä (Valitse Tiedosto Tallenna nimellä ja rastita vaihtoehto ”Upota
TrueType-fontit”).
* Grafiikka ja teksti tulee olla esityksessä kyllin suurta. Fonttikoon tulisi olla vähintään 24 pistettä.
* Tekstin ja mahdollisen taustakuvan tai taustavärin välillä tulee olla suuri kontrasti.
*Mikäli käytät videotiedostoja huolehdithan siitä, että videoklippi on mukana myös erillisenä
tiedostona, jotta toimivuus saadaan varmistettua.

3. Dataprojektori
* Dataprojektorien resoluutio on vähintään 1024 x 768 (XGA) pikseliä.
* Dataprojektorien linssikoko on suhteutettu luentosalien tilavuuteen maksimoiden näkyvyyden.

4. Mikrofonit
* Tilavimmissa luentosaleissa on luennoitsijalla käytössään mikrofoni, pienemmissä ei. Kysymyksiä
ja keskustelua varten saleista löytyy myös kysymysmikrofonit, joita saliavustajat kuljettavat.
5. Videot, CD-soitin, fläppitaulu, muut
* Muiden kuin luentosalien vakiovarustukseen kuuluvien AV-välineiden tarpeesta pyydetään
ilmoittamaan etukäteen sähköpostiosoitteeseen: raija.kantanen(at)duodecim.fi

