
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudinspelaren i Fronter 

Denna manual beskriver hur man kan spela in ljud med ljudinspelaren som finns i Fronter. 
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Hur spelar jag in ljud med Fronters inbyggda ljudinspelare? 

 

 

För att spela in ljud i Fronter, börja med att gå till en arkivmapp till exempel 

”Kursmaterial” eller ”Inlämning” och därefter klicka på ” Skapa” i menyraden.  

 

 

 

Du får då välja i menyn vad du vill skapa. I detta fall, tryck 

på ”Ljudinspelare”  
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Du ser då följande på din skärm, ge filen ett namn genom att fylla i en titel på din ljudfil, 

klicka sedan på ”Spara”. 

 

Om då får denna fråga ”Do you want to run this application?” Tryck på “Run” 
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 Denna knapp betyder inspelning. Det är denna knapp du ska klicka på för att börja 

skapa din ljudfil. 

Denna knapp betyder att du stoppar din inspelning. När du är färdig med din inspelning 

klickar du på denna knapp. 

Med denna knapp kan du spela upp din inspelning. 

 

När du vill börja spela in klickar du på den röd knappen. Då startar inspelning och du ser 

gröna sträck som visar att din mikrofon funterer. Observera att maximal inspelningstid är 20 

minuter. 
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När du är klar med din inspelning klickar du på den svarta knappen och då stoppas 

inspelningen. Klicka sedan på ”Spara” för att spara din inspelning. 

 

Ljudfilen sparas och du får ett meddelande ”sending 100%” 
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Den sparade filen kommer att dyka upp arkivmappen du valt. Vill du lyssna på inspelning 

klickar du på filen. 
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NGL Centrum 

Den här manualen är skapad av NGL Centrum. Upptäcker du felaktigheter tar vi tacksamt 

mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Studentmanualer: http://du.se/manualer 

Vill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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