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Verktyg för att hitta inspelningar gjorda i Connect 

Verktyget som beskrivs i denna manual är till för att lärare enklare ska kunna hitta sina 
inspelningar som är gjorda i Connect.  
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Hitta verktyget 

För att enklare hitta dina inspelningar som är gjorda i Connect har en funktion byggts in på sidan 
med alla samtalsrum. Dina fem senaste inspelningarna kommer automatiskt att dyka upp i en 
liten ruta till höger på sidan (http://samtal.du.se) förutsatt att rummet var bokat på dig. 
Observera att du behöver vara inloggad på Mina sidor för att det ska fungera.  
Observera att samtliga personer måste lämna rummet och att någon (behöver inte vara du) går in 
i rummet igen för att inspelningen ska synas här. 
 

 

Du kan se fler inspelningar genom att klicka på Alla mina inspelningar enligt ovan.  
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Om du klickar på Alla mina inspelningar kommer följande sida upp. Under fliken Mina 
inspelningar alternativt Alla inspelningar enligt nedan kan du skriva i rutorna under Namn, 
Rum/Mapp, Kurs, Längd samt Datum och programmet söker vartefter du skriver. Rutorna 
fungerar som filter som begränsar din sökning bland alla inspelningar. Man kan välja att fylla i en 
eller flera av rutorna.  
I exemplet nedan görs sökningen på inspelningens namn. 
 

 

 

Det går även att göra en sökning på kurskod (eller på både Namn och Kurs om du vill).  
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Gruppering 

 

Det går också att göra en sökning eller gruppering utifrån Datum, Samtalsrum eller Kurs.  

 

I exemplet nedan är grupperingen gjord efter Datum.  
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Klickar vi på pilen till vänster om översta datumet så expanderas det datumet och visar alla 
inspelningar som är gjorda den dagen.  

 

Om du placerar musmarkören över en inspelning får du en kort sammanfattning av inspelningens 
datum, dess längd samt i vilket rum inspelningen gjordes.  
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Enligt principen ovan kan du också gruppera inspelningar efter Samtalsrum.  

 

Klicka på pilen till vänster om önskat samtalsrum för att se inspelningarna som är gjorda i det 
rummet. 
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Kopiera länken till inspelningen 

Under fliken Mina inspelningar ses ett länktecken direkt till vänster om varje inspelning (det 
gäller även om man väljer att gruppera inspelningarna).  

 

Klicka på länktecknet och kopiera länken i dialogrutan som kommer upp enligt nedan. Länken är 
redan markerad så det räcker att du klickar Ctrl + C för att kopiera länken. Sedan kan du t.ex. 
klistra in länken i Fronter om du vill dela inspelningen med dina studenter.  
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