Introduktion till betaversionen av mediaportalen
beta.play.du.se
Den här manualen beskriver övergripande hur man hittar i mediaportalen samt hur man
hanterar innehåll som lärare.
Skapad: 2013-09-23
Version 1.1
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Vilka funktioner kommer finnas i betaversionen av mediaportalen?
Under betaperioden som pågår fram till december kommer endast du som
personal på Högskolan Dalarna in i portalen. Dels för att du skall få tid att bekanta dig med
innehållet men också för att få möjlighet att börja förbereda innehållet för dina kurser innan
den skarpa versionen släpps.
Du kommer att kunna navigera runt i portalen via:


Förstasidan



Bläddra bland mediaobjekt (Intresseområden, ämnen och kurser)



Sökning



Menyn Mina mediaobjekt



Menyn Mina kurser

Som besökare kan man hitta fram till innehåll i mediaportalen på olika sätt. Beroende på
vilken roll du har så kan detta se lite olika ut. Om du kommer som gäst så kan du via Bläddra,
Sök och rekommendationer på förstasidan hitta innehåll. Som personal eller student kan du
också via Mina kurser hitta direkt till dina kurser samt via Mina mediaobjekt hitta till
material där du står som upphovsman.
Fokusen i arbetet med betaversionen har lagts på funktioner kopplade till de moment som
är förknippade med skapande av spellistor i en föreläsningsserie. Dessa funktioner är:







Lägg till mediaobjekt i spellista
- genom att bläddra efter mediaobjekt i portalen
- genom att välja bland mina egna mediaobjekt
- genom att ladda upp mediaobjekt
- genom att söka efter mediaobjekt i portalen
- genom att lägga in länk till mediaobjekt
Lägg till text i spellista
Redigera metadata för mediaobjekt
Sätt behörighet på mediaobjekt i spellista
Radera mediaobjekt från spellista
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Hur hittar man?

Förstasidan
På förstasidan kommer det finnas redaktionellt
sammanställt material som visar underrubriker såsom:
Rekommenderade klipp, Mest visade, Ny media, etc.
Via förstasidan kommer du också få en överblick över
vilka föreläsningar som pågår och ligger ute i sändning
för tillfället. Förstasidan är naturligtvis också ingången
till hela portalen. Nedan ser du beskrivningar på de
olika vägarna till materialet i portalen.

Bläddra
Via Bläddra kan du navigera runt i mediaportalen. Indelningen för innehållet är gjord utifrån
intresseområden, dels de intresseområden som ringar in våra utbildningar men också
intresseområden som speglar organisationen/funktioner i organisationen. Under betaperioden
kommer all fokus läggs på de områden som innefattar våra kurser.
Vid bläddring kommer så småningom innehåll, som du är behörig att se, listas för varje steg du tar
ända tills du kommer till kurser. Kurser har egna sidor med kursens innehåll.
Klicka dig vidare till en plats via Intresseområde > Ämne > Kurs
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Sökning
Om du söker efter något men vet inte var du hittar det så kan du med fördel använda sökfunktionen.
Sökningen kommer returnera mediaobjekt som du är behörig att se. Sökresultatet visar träffar i
datumordning med de senast inspelade överst. Resultatet visas i grupper om 100 på varje sida. Klicka
på ett sidnummer i träffsidan för att se ytterligare sökresultat.

Kicka på sidnummer
för att se ytterligare
sökresultat.

Sökresultatet visar träffar i datumordning med de senast inspelade överst.

För sökning indexeras:





Rubrik
Beskrivning
Förnamn, efternamn, användarnamn för upphovsmannen
Kurskod, kursnamn, ämne, intresseområde för vilket mediaobjektet var inspelat

Mina mediaobjekt (Kommer senast i november)
Under mina mediaobjekt samlas alla mediaobjekt där du står som upphovsman. Du kan enkelt se
vilket/vilka mediaobjekt som är publicerade.
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Mina kurser
Via menyn Mina kurser kan du enkelt komma till de kurssidor där du finns med som lärare.

Hur ser en kurssida ut?

Kurssida
Alla kurser på Högskolan Dalarna har en egen kurssida i mediaportalen. Här samlas och
organiseras alla mediaobjekt för en kurs. Nedan ser du hur sidan är uppbyggd och vilka delar
som ingår.

Här finns det
plats för en
kursintroduktion.

Automatiskt
genererad information
om den aktuella
kursen.

Den kan vara
kort och koncis
eller mer utförlig.

Här finns det
plats för kursens
föreläsningsserie.
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Hur går det till att lägga till och hantera innehåll på en kurssida?
För att hantera innehåll på en kurssida börjar du med att aktivera redigeringsläget för den
spellista där du vill hantera eller lägga till innehåll. Detta gör genom att klicka på pennan
uppe till höger i spellistan.
Klicka på pennan.

I redigeringsläge för spellistan kan du göra följande:


Lägga till mediaobjekt i spellistan



Lägga till texter i spellistan



Redigera egenskaperna för mediaobjekt



Sätta/ändra behörighet för mediaobjekt i spellistan



Radera ett eller flera element från spellistan
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Lägga till nytt innehåll i spellistan
Om du vill placera ett nytt mediaobjekt i spellistan klickar du på Lägg till mediaobjekt

Klicka på Lägg till
mediaobjekt

Här ges du möjlighet att lägga till media på fem olika sätt:







Genom att Bläddra dig fram i mediaportalen till det mediaobjekt som du vill lägga till
Genom att välja ett mediaobjekt från Mina mediaobjekt där allt innehåll där du står som
upphovsman listas
Ladda upp en inspelning som du har på din egen dator
Om du inte vet var materialet ligger kan du Söka upp det
Om du har en länk till externt material kan du lägga till en Länk

Att lägga till media i en spellista sker i två steg:
I steg 1. väljer du vilket mediaobjekt som skall läggas till.
I steg 2. får du möjlighet ange/uppdatera information om mediaobjektet. Dessutom får du
möjlighet att sätta/justera rättigheterna för mediaobjektet i spellistan.
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Bläddra (Steg 1)
Om du vet var materialet som du vill lägga till finns kan du enkelt bläddra fram till platsen och där få
en lista på det material som du tillåts se som finns där.

1. Kicka på
bläddra
2. Bläddra dig
fram till den plats
där materialet
ligger.

3. Klicka på
Välj för att
välja det
mediaobjekt
som du vill
lägga till.

Klicka på rubriken
eller pilen för det
mediaobjekt som
du vill kika närmare
på.

Du kan
förhandstitta
på mediaobjektet här.
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Mina mediaobjekt (Steg 1)
Om du själv står som upphovsmanför materialet som du vill använda kan du hitta ditt mediaobjekt
direkt bland dina mediaobjekt (Mina mediaobjekt)

2. Klicka på
Välj för att
välja det media
som du vill
lägga till.

1. Klicka på Mina
mediaobjekt
Klicka på rubriken
eller pilen för det
media som du vill
kika närmare på.

Du kan
förhandstitta
på mediat här.

Ladda upp (Steg 1)
Om du har en inspelning på din egen dator kan du välja att ladda upp filen.

1. Klicka på
Ladda upp
2. Klicka på
bläddra för att
välja filen på
din dator

3. Klicka på
Ladda upp

Under tiden då uppladdningen pågår är det en bra idé att fylla i lite information om inspelningen. Här
ges du också möjlighet att sätta den behörighet som mediaobjektet skall få i spellistan.
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Sök (Steg 1)
Om du vet att mediaobjektet som du vill använda ligger i mediaportalen, men är osäker på var, kan
du söka rätt på det under fliken Sök

1. Klicka på Sök

2. Ange ett eller
flera sökord

3. Klicka på Välj
för att välja det
mediaobjekt
som du vill lägga
till.

Klicka på rubriken
eller pilen för det
mediaobjekt som
du vill kika närmare
på.

Du kan
förhandstitta på
mediaobjektet
här.

Länk (Steg 1)
Om du har en länk till det material som du vill lägga till kan du via fliken Länk ange länkadressen.

1. Klicka på
Länk

2. Skriv eller
klistra in den
länkadress som
du vill lägga
till.

3. Klicka på läs
in för att lägga
till länken

Om länken som du angett är en helt vanlig internetlänk kommer den läggas in som en vanlig
länk i spellistan.

11

NGL-centrum

Telefon: 023 – 77 87 87

Högskolan Dalarna

E-post: support@du.se

Men! Om länken leder till några av våra ”gamla” lagringsplatser för inspelade föreläsningar
kommer mediaportalen automatiskt försöka hjälpa till att plocka in den film som länken
leder till. Inte nog med det, mediaportalen kommer också att försöka hitta information om
inspelningen om sådan finns. De länkar som inleds på följande sätt kommer mediaportalen
ge en särskild behandling:
mms://media.du.se

http://media.du.se

http://play.du.se/media

(Här kan mediaportalen hitta
inspelningen och placera den
direkt i mediaportalen, dvs
inte som extern länk)

(Här kan mediaportalen hitta
inspelningen och placera den
direkt i mediaportalen, dvs
inte som extern länk)

(Inspelningen ligger troligtvis
redan i mediaportalen och
kommer läggas in direkt i
spellistan. Det är sannolikt så att
det också finns information från
lokalbokningen för mediaobjektet
redan)

Om du hämtar dina länkar från Fronter så gäller det att hämta rätt länk. Fronter har ett eget
system för omdirigering av externa länkar. Detta gör att du måste välja ”originallänken” när
du vill lägga in den i mediaportalen. Så här:

1. Leta upp
länken till din
inspelning
Fronter.

2. Klicka på pilen till
vänster om länken.

3. Välj ”Redigera
egenskaper” på
menyn som dyker upp.

Tips:
I de flesta programvaror hittar du
menyn Redigera. Där finns en
påminnelse om vilka kortkommandon
som används för tex Kopiera och
Klistra in.
4. Markera och
kopiera adressen till
inspelningen.

Nu har du en korrekt adress till din inspelning som du
kan använda.
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Fylla i/ändra information om mediaobjektet (Steg 2)
Efter att du valt det media som du vill lägga till i spellistan (Steg 1) kommer du ges möjlighet att fylla
i/ändra information om mediaobjektet. Dessutom får du möjlighet att sätta/justera rättigheterna för
mediaobjektet i spellistan.

Se till att mediaobjektet
har en bra titel och
beskrivning.

Om mediaobjektet
saknar upphovsman har
du möjlighet att ange
rättmätig upphovsman.

Om det finns andra som
medverkat till i
mediaobjektet kan
dessa anges här.

Här kan behörigheten
ändras.

När du är nöjd klickar
du på Lägg till.

När Steg 2 avslutas kommer du åter komma till redigeringsläget för spellistan.
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Lägga till texter i spellistan
I en spellista kan det finnas behov av att lägga till rubriker och texter för att ge innehållet
sammanhang. Det kan vara en inledande text om föreläsningsserien, avgränsare för olika moment i
kursen eller något i övrigt som kommenterar hela eller delar av innehållet.

1. Klicka på Lägg till text
om du vill lägga till text.

2. Skriv den rubrik och
brödtext som du vill
lägga till.

2. Klicka på spara för
att lägga till texten.
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Redigera egenskaperna för ett
mediaobjekt
Du kan lägga till eller ändra egenskaperna för
ett enskilt media. Det kan handla om rubriken
eller beskrivningstexten till exempel.

Klicka på Redigera
mediaobjekt

Skriv eller ändra titel
och beskrivning.

Om mediaobjektet
saknar upphovsman har
du möjlighet att ange
rättmätig upphovsman.

Om det finns andra som
medverkat till i
mediaobjektet kan
dessa anges här.

När du är nöjd klickar
du på Spara.
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Sätta/ändra behörighet för ett eller flera mediaobjekt
Du kan ändra behörigheterna till ett eller flera mediaobjekt samtidig i spellistan. (Behörigheten gäller
endast för den plats, spellistan, som du redigerar för tillfället.)

1. Markera det eller de
mediaobjekt som du vill
justera behörigheten
för.

2. Klicka på Sätt
behörighet.

Här ser du vilken/vilka
behörigheter som gäller
för det/de mediaobjekt
som du markerat.

Här kan du välja en ny
behörighet som skall
gälla för alla markerade
mediaobjekt.

Spara den/de nya
behörigheterna genom
att klicka på Spara.
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Ändra ordning på innehållet i spellistan
Du kan flytta upp eller ner mediaobjekt eller texter i din spellista.

Klicka på pilarna för att
flytta upp eller ner
innehållet i spellistan.

Radera ett eller flera element från spellistan
Du kan radera hela eller delar av innehållet i spellistan. Texter raderas helt, annat innehåll raderas
endast från sin plats i spellistan.

1. Markera det innehåll
som du vill radera.

2. Klicka på Radera.

3. Bekräfta radering.
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NGL-centrum
Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister
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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