
 

My Mediasite - Opprett presentasjon 

En presentasjon ("Presentation") er en beholder for en video som inkluderer metadata som hvem 
lagde og hvem får se videoen. Før du kan lage et opptak må du opprette en presentasjon til 
den.   

1. Gå til hovedsiden til My Mediasite. 
2. Klikk på «Create Presentation»-knappen. 

 
3. Klikk på «Record Desktop». (Eller «Upload Media» hvis du har en videofil lagret på 

datamaskinen som du vil bruke.) 

 
 

4. Innstill navnet til presentasjonen. 
5. Innstill «Publish to» til «Drafts». (Eller en Channel hvis du har fra før.) 

https://mediasite.uit.no/mediasite/mymediasite


6. Klikk “Launch Desktop Recorder”. 

My Mediasite - Innstill hva som skal tas opp og start opptaket 

Før du kan starte et opptak må du opprette en presentasjon (ovenfor). 

1. I Mediasite Desktop Recorder klikk på “Record now”. 

 
 

2. Velg “Screencast + Video” slik at det markeres med gult. 
3. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen. 

 

 
 



4. Innstill ønsket webkamerakilde under “Camera Input”. 
5. Innstill ønsket mikrofonkilde under “Microphone Input”. 
6. Innstill nivå på lydopptaket ved å klikke på “Open Sound Control Panel”-knappen. 
7. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen. 

 
 

8. Innstill hvilken del av skjermen skal tas opp, eventuelt hele skjermen. 
9. (Windows) Gå videre ved å klikke på den grønne knappen med en hake. 

 
 

10. (Mac) Gå videre ved å klikke på «Next»-knappen. 

 
 



11. Når du er klar til å begynne opptaket, klikk på “Record”-knappen. 

 

My Mediasite - Pause og laste opp opptaket 

Dette forutsetter at du har opprettet en presentasjon og startet opptaket.  

Etter at du har ferdigstilt opptaket og lastet den opp til My Mediasite vil videoen prosesseres. 

Dette kan ta alt fra noen minutter til inntil flere timer avhengig av lengden til opptaket. 

1. (Windows) For å pause opptaket klikk på den røde pauseknappen i “System Tray”. 
Mediasite Desktop Recorder blir synlig. 

 
 

2. For å fortsette opptaket klikk “Resume Recording”. 



3. For å ferdigstille opptaket klikk “Finish Recording”. 

 
 

My Mediasite - Laste opp video 

I stedet for å lage et opptak av skjermen din, kan du velge å laste opp en video fra datamaskinen. 

 

My Mediasite - Innstill presentasjonens metadata 

Under er et par innstillinger du bør ta hensikt til.   

1. Gå til hovedsiden til My Mediasite. 
2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen. 
3. Klikk på «Edit»-fanen. 
4. Innstill «Visibility» til «Viewable». 
5. Hvis videoen er tilknyttet et fagemne, legg til emnekode som en tag. 
6. Slett «Default presenter» og legg til den som presenterer i opptaket. 
7. Klikk på «Save»-knappen. 

 
8. Klikk på «Security»-fanen. 
9. For å gjøre videoen synlig for alle klikk «Click here to edit permissions». 



10. Under «Add people or groups» søk etter «Everyone». 
11. Innstill «Viewer». 
12. Klikk «Add»-knappen. 
13. Klikk på «Save»-knappen. 

 
14. Lukk metadatavinduet for å komme tilbake til hovedsiden i My Mediasite. 

My Mediasite - Åpne redigeringsverktøyet 

1. Gå til hovedsiden til My Mediasite. 
2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen. 
3. Klikk på «Edit Video». Redigeringsverktøyet åpner i en ny fane. 

 

 

My Mediasite - Hva kan gjøres i redigeringsverktøyet? 

Redigeringsverktøyet lar den utføre enkle redigeringstiltak i en video. Bruk av 

redigeringsverktøyet forutsetter at du har Silverlight installert. Det fungerer best i Internet Explorer 

på Windows. 

 



Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet (ovenfor). 

1. Hvis presentasjonen inkluderer opptak fra skjermen og webkamera, gjør 
webkameravideoen synlig ved å klikke på «Video Source». Klikk deretter på «Right 
(Video)» og «Video 1». 

2. For å klippe bort en del av videoen: bruk markøren for å selektere en del av tidslinjen. 
Klikk på «Cut Time». 

3. For å gjøre overgangen mykere der du har klippet bort en del av tidslinjen: klikk på 
trekanten «Drag to move or click for options» og velg «Fade». 

4. For å legge til et kapittel: sett markøren der kapittelet vil starte. Klikk på «Insert Chapter». 
Innstill tittelen og klikk «OK». 

5. For å angre på en endring: klikk på «Projects» og så på «Revision History». Klikk 
«Restore»-knappen på steget før det du vil angre på. 

 

 

My Mediasite - Lagre den redigerte presentasjonen 

Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet og har redigert et opptak (ovenfor). 

1. Når du er ferdig med alt av redigering, klikk på “Commit”. 

 
 



2. Velg blant «Commit to Current», «Commit to New» og «Commit to Existing». 
1. «Commit to Current» betyr at du lagrer over original opptaket i samme 

presentasjon. 
2. «Commit to New» betyr at du oppretter en ny presentasjon for å lagre det 

redigerte opptaket i. 
3. «Commit to Existing» betyr at du lagrer det redigerte opptaket i en presentasjon 

som du har tidligere opprettet. 

My Mediasite - Publiser presentasjonen som en lenke 

1. Gå til hovedsiden til My Mediasite. 
2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen. 
3. Klikk på «Share»-fanen. 
4. Kopier URL’en under «Link» og sende som epost, legge ut i Fronter, osv. 

 

#13: My Mediasite - Opprett en kanal 

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal ("Channel") som fungerer som en 

spilleliste på YouTube.  

1. Gå til hovedsiden til My Mediasite. 
2. Klikk på pluss-knappen ved siden av «My Channels». 

 



 
 

3. Innstill navnet til kanalen og klikk pluss-knappen for å bekrefte. 

 

 


