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Videomaten är det perfekta verktyget för undervisning, oavsett om
det är inom folkhögskolorna eller studieförbunden. Att arbeta med
videomaten är både enkelt och bekvämt. Det enda du behöver är en
webbkamera.

Här hittar du Videomaten
På Folkbildningsnätets hemsida www.folkbildning.net hittar du en länk till Videomaten.
Börja med att klicka på länken.

Så här ser länken ut.

Nu får du upp Videomatens programfönster som ser ut som på bilden här nedan.
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Det första du måste göra är att tillåta Video-
maten att använda din webbkamera.
Det gör du genom att klicka på Tillåt i det lilla
fönstret för Flash Player-inställningar.

Nu får du upp en bild i det vänstra fönstret, ”Live-fönstret”.
Här ser du vad det är Videomaten spelar in. Justera kameran så att
du får med det du tänkt dig.
Börja inspelningen genom att klicka på Spela in.

Du kan när som helst under inspel-
ningen göra en paus genom att klicka
på Pausa.
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När du är klar med din inspelning klickar du på Stoppa inspelning.
Nu kan du titta på din inspelning för att se om den blev som du tänkt dig.
För att titta klickar du på Spela upp.

Vill du inte titta på hela inspelningen klickar du bara på Stoppa uppspelning.
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Om du inte är nöjd med inspelningen kan du klicka på Radera film
eller klicka på Spela in och göra en ny inspelning.

Varje inspelning du gör får en unik webbadress som syns i fältet Din videolänk.

Nu kan du markera din videolänk (webbadress) och kopiera den för att dela ut till de som du
vill ska kunna titta på inspelningen.

Så här kopierar du din videolänk
Sätt markören på videolänken och dubbelklicka. Länken blir nu svartmarkerad.
Tryck nu ner Ctrl-tangenten och C-tangenten på ditt tangentbord.

Du kan också kopiera genom att högerklicka på den markerade länken och välja kopiera.

Nu kan du klistra in länken i ett e-postmeddelande eller lägga in den i en konferens på
Folkbildningsnätet. Mer om detta hittar du längre fram i handledningen.

OBS! Spara gärna en kopia av alla videolänkar om du vill använda dem igen och för att du i
efterhand ska kunna radera en film som inte längre är aktuell.
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Om du vill bädda in filmen på din hemsida kan du klicka på
Skapa HTML-kod.

Nu skapas en HTML-kod som du kan kopiera och använda för att bädda
in filmen på din hemsida.

Inställningar
Du kan göra vissa inställningar för kamera och mikrofon genom att
högerklicka på Live-fönstret och välja inställningar.
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Mikrofon
Om du har fler mikrofoner anslutna till din dator
kan du välja vilken du vill använda och du kan
även ställa in inspelningsvolymen.
Klicka på den lilla mikrofonen som du ser vid
den röda pilen.

För att välja mikrofon klickar du på den lilla
svarta trekanten som du ser vid den röda pilen.

Klicka på den mikrofon du vill använda.

Du kan öka eller minska inspelningsvolymen
och använda funktionen Minska eko.
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Om du har fler webbkameror anslutna till din
dator kan du välja vilken du vill använda.
Klicka på den lilla webbkameran som du ser
vid den röda pilen.

För att välja kamera klickar du på den lilla
svarta trekanten vid den röda pilen.

Klicka på den kamera du vill använda.

När du har gjort en inspelning kan du klicka
på Ny inspelning för att göra ytterligare
inspelningar.

OBS!
Glöm inte att kopiera och klistra videolänken någonstans innan du klickar på Ny in-
spelning. Så fort du klickar på Ny inspelning försvinner den tidigare videolänken och
ersätts av en ny för den nya inspelningen.
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Om du har en gammal inspelning som du vill radera
klickar du på Radera gammal film.

Sedan skriver du eller kopierar in länken till den film du vil ta bort.

Klicka nu på Radera gammal film.

Du får en bekräftellse på att filmen är raderad.
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Du kan skicka din videolänk direkt från Videomaten
om du vill. För att göra det klickar du på Skicka.

Du får nu upp ett fönster dör du fyller i e-
postadressen till mottagaren och en rubrik.
Du kan även skriva ett meddelande till
mottagaren.

När du fyllt i uppgifterna klickar du på
Skicka.

Du får nu en bekräftelse på att länken
är skickad.
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När mottagaren får meddelandet syns det i dennes brevlåda och som
avsändare står Videomaten.

I meddelandet finns videolänken.

När mottagaren klickar på länken får han/
hon upp videon och kan titta på den.
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Du kan självklart även klistra in video-
länken i ett vanligt e-postmeddelande.
Skapa ett nytt meddelande till den som
ska ha länken. Skriv ett eventuell med-
delande.

Nu kan du klistra in Videolänken som du
kopierade i Videomaten genom att trycka
på Ctrl-tangenten och V-tangenten samti-
digt på ditt tangentbord.

Ibland kan du även klicka på Redigera-
menyn och välja Klistra in, men det beror
på vilken e-postklient du använder.



Om du vill lägga in en direktlänk till videon i en konferens på Folkbildningsnätet ska du göra
så här.
Klicka på videolänken så att den spelas upp. Minska fönsterstorleken och öppna även den
konferens där du vill ha länken. När du har båda fönstren uppe (se bilden nedan) sätter du
markören i adressfältet på det fönster där du har videon, håller inne vänster musknapp och
drar ner till konferensen.

I det här fallet hamnar länken i meddelandefältet. Vill du ha länken som en ikon
drar du upp den till det övre fältet.

Nu kan du högerklicka på länken, välja Egenskaper,  och ge den det namn den ska ha och
samtidigt välja en lämplig ikon.
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Nu ligger länken i konferensen med det
namn och det utseende du har valt.
Nu är det bara att klicka på ikonen för
att få upp videon.

Viktigt!

Tänk på att kopiera och klistra in länken (spara) någon-
stans innan du väljer Ny inspelning eller stänger video-
maten. Din länk är den enda koppling som finns till den
inspelade videon.

Skapa gärna ett dokument där du fortlöpande kan klistra
in dina videolänkar så att du har dem samlade och lätt kan
komma åt dem om du vill använda en video eller radera
den.

Hur länge sparas videon?
Svar från Folkbildningsnätet: Vi kommer inte att radera
något under överskådlig tid - hårddiskar är idag både
billiga och rymmer mycket data. Vi undersöker dock möj-
ligheten att den som har en länk ska kunna ladda ner
videon, vilket skulle ge användarna bättre kontroll.

13


