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Introduktion 
Tack för att du valde GoBoard Software. Den här guiden ger dig all information för 

att komma igång. 

OBS: Enhetskloning bör inte användas eftersom licenssystemet inte kommer att 

fungera. Om du klonar din enhet måste du infoga en ny licens. 

GoBoard-konfiguration 

GoBoard software är utformad för att möjliggöra visning och samverkande 

whiteboarding mellan flera användare/enheter i samma nätverk. Vanligtvis finns det 

en "värd-PC" inställd som hubb, och en andra "konsol-PC" inställd för att hantera 

hubb/whiteboard-sessionerna. Andra enheter kan sedan kopplas till whiteboard-

sessionerna med hjälp av gratisappar för medverkande * för Windows-datorer, 

Android-baserade Chromebooks och iOS-enheter. 

1. * Obs: GoBoard-appar för medverkande är tillgängliga från 

o Windows 10 - Epson.com (Nordamerika), Epson.eu (Epson Europa) 

o iOS – Apple App store 

o Android Chromebook/Android – Google App store 

GoBoard software-filen innehåller både hubb- och konsolkomponenterna. I en vanlig 

inställning är hubb-datorn ansluten till en projektor eller annan visningsenhet. I bästa 

fall är hubben och konsolen installerade på separata datorer, vilket möjliggör större 

rörlighet eftersom konsoldatorn sedan kan flyttas fritt i rummet. Se illustration nedan. 

 

 

Det är dock möjligt att installera både hubben och konsolen på en enda dator som 

både är värd för och hanterar whiteboard-sessioner. Se illustration nedan: 
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Innan du installerar programvaran, se till att din enhet uppfyller följande krav: 

Windows 10 Hubb / Windows 10 Lärarkonsol 

Minimikrav 

Windows 10 version 1803 

• CPU fyrkärnig 2 GHz 

• RAM DDR3 8 GB 

• Kamera och mikrofon (för AV-konferenser) 

Optimala specifikationer 

• Dedikerat grafikkort (rekommenderas) 

• Stylus för Lärarkonsol-PC 

Om du inte redan har laddat ner GoBoard software kan du ladda ner den från 

Epsons webbplats.  

I USA går du till www.epson.com 

I Kanada går du till www.epson.ca 

I Europa går du till www.epson.eu 

Ladda ner appen och spara den i din Windows-katalog: (HÄR LÄNK) 

När du har laddat ner dubbelklickar du på setup .exe: (SETUP.exe) och följer 

instruktionerna på skärmen för att installera GoBoard i Windows. 
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Installera GoBoard för lärare 
När du har läst igenom villkoren måste du acceptera licensavtalet för slutanvändare 

för att fortsätta. Välj "Jag accepterar avtalet" för att göra detta och klicka sedan på 

"Nästa". 

 

 

 

Välj var du vill installera GoBoard-applikationen. Sökvägen som anges som standard 

är C:\Program Files\GoBoard, men du kan välja en annan mapp om så önskas. När 

du har bestämt dig, klicka på "Nästa". 
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Klicka på "Nästa" för att fortsätta GoBoard-installationen. 
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Klicka på “Installera” och vänta tills installationen är klar. 
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När installationen är klar visas en popup-skärm. 
 
Om du vill att GoBoard software ska öppnas automatiskt markerar du rutan Starta 

GoBoard när installationen är avslutad. 

Klicka på "Slutför" för att avsluta installationsprocessen. 

OBS: När du skapar appar och sedan öppnar dem från GoBoard måste apparna 

öppnas framför whiteboard. Om appar öppnas bakom whiteboardtavlan 

rekommenderas en omstart av datorn. 
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Installationsguide för GoBoard 
Första gången du öppnar programvaran för GoBoard startar installationsguiden 

automatiskt. 

Engelska är standardspråket. Du kan välja mellan: 

1. Engelska (Storbritannien) 

2. Engelska (Förenta staterna) 

3. Italienska (Italien) 

4. Spanska (Spanien) 

5. Portugisiska (Portugal) 

6. Franska (Frankrike) 

7. Franska (Kanada) 

8. Tyska (Tyskland) 

9. Danska (Danmark) 

10. Nederländska (Nederländerna) 

11. Finska (Finland) 

12. Norska (Norge) 

13. Svenska (Sverige). 

Välj önskat språk och klicka sedan på "Fortsätt". 
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Det finns tre valbara installationslägen. Standard är Endast hubb, men du kan välja 

Endast lärarkonsol eller Kombinerad hubb-lärarkonsol. Som tidigare nämnts 

möjliggör inställning av en hubb på en dator och konsolen på en separat dator större 

rörlighet för läraren som kan röra sig fritt runt rummet med konsoldatorn medan 

hubbdatorn förblir ansluten till skärmen. 

 

Programvaran GoBoard Education består av 3 element: 
 

Huvudprogramvara "Hubb": för undervisningsmiljö – Hubb-programvara som 

ska installeras på en statisk rumsdator eller bärbar dator för lärare. Som namnet 

antyder är "Hubb" den programvara som är det primära hjärtat i programvaran 

genom en funktionsrik whiteboard, som möjliggör anslutning till de medföljande 

appar som krävs för att få ut det mesta av GoBoard Education och den trådlösa 

skärmdelningsfunktionen. 
  

Programvaran GoBoard Education Hubb är utformad för att installeras på antingen 

lärarnas bärbara dator eller en dator som permanent finns i inlärningsmiljön (de 

måste ha Windows 10 installerat).  
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Lärarkonsolprogramvara: för lärare – Programvara för innehållshantering - 

Installeras på lärarens bärbara dator. Programvaran för lärarkonsolen är utformad för 

att vara ett bekvämt sätt för lärare att skapa och hantera sitt innehåll och är utformat 

för att installeras på lärarnas bärbara dator.  

Huvudfunktionalitet: 

1. Låta lärarna skapa innehåll 

2. Indexering och hantering av ämnes- och lektionsinnehåll 

3. Tillgång till innehåll var läraren än är (de behöver inte vara anslutna till en 

hubb för att komma åt och redigera innehållet i sina lektioner) 

4. Skapa frågesporter och enkäter för användning under lektionerna 

5. Inställning av lärarinställningar. 

Medföljande appar: För studenter - För att installeras på elevens mobila enhet 

som är ansluten till samma nätverk som programvaran "Hub". 

Tillåta elever att samarbeta i inlärningssessioner med förmågan att visa och redigera 

en whiteboard (med lärarens tillstånd).  

Medföljande appar är tillgängliga för: 

•iOS 

•Android 

•Chromebook 

•Windows 

Gratis att ladda ner. 

 

  

OBS: Den medföljande appen måste vara ansluten till samma nätverk som hubben. 

 

Så här installerar du: 3 alternativ 
Programvaran Hubb & Lärarkonsol 

Det finns 3 alternativ när du installerar GoBoard Education-programvaran, 

beroende på skolans arkitektur. 

• Installera hubben på en statisk dator som permanent finns i inlärningsmiljön 

och installera sedan lärarkonsolen på lärarnas bärbara datorer. 
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• Installera programvarorna för hubb och lärarkonsolen på lärarens egen 

bärbara dator. 

 

 

OBS: I båda fallen (1 & 2) kan lärarna komma åt och arbeta med sitt innehåll var de 

än är. 

• Om lärarna inte har någon bärbar dator kan både programvaran Hubb- och 

Lärarkonsol installeras på en statisk dator som permanent finns i 

inlärningsmiljön. 

 

OBS: Alternativ 1 och 2 rekommenderas, eftersom alternativ 3 innebär att lärarna 

inte kan arbeta med sitt innehåll när de är borta från hubben eller arbetar utanför 

webbplatsen. 
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Hubb tillåter bara att läraren ansluter sin egen dator (konsolen) till hubben för att 

dela lektioner som har skapats på lärarens dator. Studenter kan också ansluta sina 

enheter till hubben via QR-kodläsare eller genom att manuellt ange hubbens IP-

adress och en kod som visas på tavlan. Det finns också möjlighet att starta en 

fristående whiteboard-session – som förhindrar att andra enheter ansluts – om så 

önskas. 

Endast lärarkonsol. Lärarkonsolen är arbetsytan där lärare hanterar och förbereder 

lektioner. Läraren måste sedan ansluta sin enhet till klassrummet via läget Endast 

hubb för att dela lektionen med eleverna.  

Kombinerad lärarkonsol med hubb gör det möjligt för läraren att använda sin egen 

enhet som hubb för att dela lektioner med eleverna. Det finns också möjlighet att leta 

efter hubbar i närheten som i läget Endast lärarkonsol.  

 

Konfiguration med endast hubb 
 

Hur det fungerar 

Bilden nedan visar en typisk hubb-konfiguration. 
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Läraren och eleverna kan ansluta till hubben genom att skanna hubbens QR-kod 

eller genom att ange hubbens IP-adress manuellt. 

 

 

Endast på GoBoard-installationsguiden för läget Endast hubb måste ett klassrums 

hubbnamn bestämmas och infogas, klicka sedan på "Fortsätt". 

Till exempel: 

Klassrum 6 

 

Vetenskapslabb 

OBS: Det rekommenderas att använda ett uttrycksfullt namn för hubben. Undvik ett 

generiskt namn som “EPSON Projector”. Det rekommenderas att använda mycket 

specifika namn som "Klassrum XYZ”. Detta kommer att säkerställa att lärare lanserar 

lektionen i rätt hubb och inte i ett annat klassrum. 
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Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”. 

Licensnycklar finns i beställningsbekräftelsen från GoBoard. 

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars 

testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att 

inaktiveras. 

En licensnyckel kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare. 

 

NOTERA: 

Licensnycklar och hantering 

Vid köp av varje GoBoard-licens har användaren rätt att installera hubben på en (1) 

dator och lärarkonsolen på så många som fem (5) datorer. Om hubben och konsolen 

är installerade tillsammans på en enda dator, förbrukar detta hubb-installationen och 

en konsol. I det här scenariot skulle användaren ha fyra (4) kvarvarande 

lärarkonsolplatser för vidare installation. 

Hubben kan endast installeras på en (1) dator. Licensen för hubben kan inte 

överföras till andra datorer. Om en användare behöver flytta en befintlig hubblicens 

från en dator till en annan, vänligen kontakta Epsons support. 
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OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du den här skärmen: 
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Inställningen av läget Endast GoBoard Hubb var framgångsrik. 

 

Att installera läget med Endast lärarkonsol 
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I GoBoard installationsguiden för läget Endast lärarkonsol måste ett för- och 

efternamn infogas och klicka sedan på "Fortsätt". 
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Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”. 

Licensnycklar kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare – för mer 

information, gå till Epson.eu/goboard (Västeuropa). 

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars 

testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att 

inaktiveras. 
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OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du det här meddelandet: 
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Du kan länka ett Google-konto för säkerhetskopiering av innehåll, annars kan du 

fortsätta klicka på "Konfigurera senare".  

OBS: När du har länkat ett Google-konto ser du ditt Google-kontonamn i rutan 

"Backupkonto" i Backup-menyn i "Inställningar". 

 

 

Nu har GoBoard lärarkonsol konfigurerats. 
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OBS: För att gå från ett läge till ett annat (Endast lärarkonsolen, Endast hubb, 

Kombinerad lärarkonsol med hubb), klicka på din användarprofil längst upp till 

vänster enligt bilden nedan.  

Kopiera licensnyckeln och klicka sedan på “Återställ”. 
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Klicka på "Bekräfta". 

 

Du kommer att skickas tillbaka till installationsguiden för GoBoard. 
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Att installera konfigurationen Kombinerad 

hubb/Lärarkonsol 
 

Hur det fungerar 

Bilden nedan visar en typisk Kombinerad lärarkonsol med hubb-konfiguration. 

Läraren kan använda sin egen bärbara dator som en hubb-enhet, så att eleverna 

kan ansluta till hubben genom att skanna hubbens QR-kod eller genom att ange 

hubbens IP eller adress manuellt. 
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I GoBoard installationsguide för Kombinerad lärarkonsol med hubb måste en lärares 

för- och efternamn anges och klicka sedan på "Fortsätt". 
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Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”. 

Licensnycklar finns i beställningsbekräftelsen från GoBoard.  

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars 

testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att 

inaktiveras.  

En licensnyckel kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare.  

NOTERA: 

Se sidan 14 för att läsa information om licensnycklar och hantering. 

 

 

OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du det här meddelandet: 
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Du kan länka ett Google-konto för säkerhetskopiering, annars kan du fortsätta klicka 

på "Konfigurera senare".  

OBS: När du har länkat ett Google-konto ser du ditt Google-kontonamn i rutan 

"Backupkonto" i Backup-menyn i "Inställningar". 

 

 

Nu har GoBoard Kombinerad lärarkonsol med Hubb-läge konfigurerats. 
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GoBoard Student-appar 
Andra enheter inklusive datorer, Android Chromebooks, Android-, iOS- och 

Windows-enheter kan anslutas till en whiteboard-session som tittare och/eller 

deltagare. För att göra det måste du först ladda ner en gratis GoBoard-app från 

appbutikerna. 

Deltagare kan ladda ner appen från App Store eller Google play genom att söka 

efter "GoBoard".  

  

Länk och QR-kod: https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339 

 

  

https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339
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Länk och QR-kod: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard  

 

Länk och QR-kod: (Windows Student-app) 

Programvarudistribution – Export  
Om du redan har GoBoard installerat på din enhet måste du gå till menyn 

Inställningar för att exportera eventuella redigerbara inställningar, eftersom du måste 

av- och ominstallera GoBoard för att kunna spara dina valda inställningar som 

standard. Detta utförs av en IT-chef som hanterar massinstallationer.  

Då ser du automatiskt det läge du har valt att använda, och du behöver inte längre 

ange licensnyckelinformation eftersom de automatiskt har uppgivits av systemet.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard
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Klicka på knappen "Exportera" för att exportera för mjukvarudistribution. 

Inställningar som du kan exportera är: 

1. Ditt språkval 

2. Installerat läge (lärarkonsol, hubb eller kombinerad lärarkonsol med hubb) 

3. Licensnyckels serienummer  

4. Markering "Kör vid start" 

5. Markering "Kioskläge" (visas bara i hubb-läge) 

6. Lösenord för inställningar (visas bara i hubb-läge) 

7. Markering "Utöka till flera skärmar" för dubbelvisning (visas bara om du har 

två anslutna skärmar)  

För att importera inställningarna till en annan maskin, när filen har exporterats, 

överför den till en annan dator via en USB-nyckel, och från den här andra datorn 

kopierar du filen och klistrar in den i mappen "Skrivbord". Se till att även 

installationen finns i samma mapp, och när filen och installationen finns i samma 

mapp så kan installationen startas. 

Lärarkonsol och kombinerad lärarkonsol med hubb-

inställningar 
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Välj språk och aktivera Kör vid start. Klicka på den blå "Export" -knappen för 

distribution av programvara. Du kommer att bli tillfrågad var den exporterade filen 

ska sparas. Välj önskad mapp och avinstallera sedan GoBoard för Lärare.  

Installera om GoBoard för lärare och se till att installationsinställningarna finns i 

samma mapp som den exporterade filen. Du kommer att märka att exporterade 

inställningar importeras automatiskt och du kommer inte att bli ombedd att ange 

licensnyckeln eftersom den har infogats automatiskt. Läraren ser nu sitt enhetsnamn 

som sin profil. 

Lärarkonsol  

 

 

 

Kombinerad lärarkonsol med hubb 
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OBS: Markering "Utöka till flera skärmar" visas bara om de två upplösningarna är 

identiska, båda DPI:erna är identiska, den primära bildskärmen är till vänster och 

den sekundära skärmen är till höger. 

När du har två anslutna skärmar kommer markering "Spela in alla skärmar" också att 

visas som du kan se på bilden nedan. 

OBS: Stäng och öppna GoBoard igen för att se inställningarna. 

Lärarkonsol 
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Kombinerad lärarkonsol med hubb 
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Hubb-inställningar 

Du kan välja språk, aktivera kioskläge, infoga ett lösenord för att komma till 

inställningsfönstret och aktivera Kör vid start. Kioskläget förhindrar 

användarinteraktion och -aktiviteter på enheten utöver vad programvaran tillåter. 

Klicka på den blå "Export" -knappen för distribution av programvara. Du kommer att 

bli tillfrågad var den exporterade filen ska sparas. Välj önskad mapp och avinstallera 

sedan GoBoard för lärare. 

Installera om GoBoard för lärare och se till att installationsinställningarna finns i 

samma mapp som den exporterade filen. Du kommer att märka att exporterade 

inställningar importeras automatiskt och du kommer inte att bli ombedd att ange 

licensnyckeln eftersom den har infogats automatiskt. Läraren ser nu sitt enhetsnamn 

som sin profil. 
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OBS: Markering "Utöka till flera skärmar" visas bara om de två upplösningarna är 

identiska, båda DPI:erna är identiska, den primära bildskärmen är till vänster och 

den sekundära skärmen är till höger. 

När du har två anslutna skärmar kommer markering "Spela in alla skärmar" också att 

visas som du kan se på bilden nedan. 

OBS: Stäng och öppna GoBoard igen för att se inställningarna. 
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Krav 
 

Windows 10 Hubb 

  

Minimikrav 

  

• Windows 10 version 1803 

• CPU fyrkärnig 2 GHz 

• RAM DDR3 8 GB 

• Kamera och mikrofon (för AV-konferenser) 

  

Optimala specifikationer 
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• Dedikerat grafikkort (rekommenderas) 

  

Windows 10 lärarkonsol 

  

Minimikrav 

  

• Windows 10 version 1803 

• CPU fyrkärnig 2 GHz 

• RAM DDR3 8 GB 

• Kamera och mikrofon (för AV-konferenser) 

  

Optimala specifikationer 

  

• Dedikerat grafikkort (rekommenderas) 

• Stylus (för bästa möjliga handskrifts-/ritupplevelse) 

 

 

 

Nätverksportar som föredras av GoBoard vid 

användning med trådlös kommunikation 
 

Whiteboard: 

8033 port TCP protocol  

Hubb-upptäckt:  

8035/8036 UDP 

 

AirServer: 
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Var du kan få hjälp  
Om du behöver kontakta Epson för teknisk supporttjänst, besök Epsons 

supportwebbplats på epson.eu/contact-us och välj ditt land. 

© 2021 

 

https://www.epson.eu/contact-us

