
 

 

 

 

 

 

Adobe Presenter 

Manualen beskriver hur man skapar en interaktiv film till PowerPoint med 

tilläggsprogramvaran Adobe Presenter. Mikrofon och webkamera är förutsättningar förutom 

programvarorna.  
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Var hittar jag Adobe Presenter?  

Adobe Presenter ligger som en flik bland de andra flikarna i PowerPoint. Om du 

inte fått det installerat (och det är tänkt att du ska ha programmet) kontaktar du 

IT-avdelningen.  

 

 

Du behöver ha en Powerpoint presentation som grund för din interaktiva film.  

 

Vad finns under Preferences?  

 

 

 

 

Preferences hittar du till höger i verktygsfältet 

Application. Här kan du skapa en Presentatör, som 

vanligtvis är du själv, eller den som gör själva presentationsfilmen.  

 Första gången klickar du på Add… och fyller i de uppgifter du vill 

ska finnas med om dig och lägger eventuellt upp ett foto på dig 

själv och/eller en logga för Högskolan Dalarna.  

Om du vill ändra något i din Presentatör så klicka på Edit… och 

ändra de delar du vill.  

Om du vill ta bort en presentatör markera denne och klicka på Delete.  
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Hur spelar jag in ljud till mina PowerPoint-bilder?  

I Audiodelen av verktygsfältet hittar du Record-knappen.  

 

Se till att du har ditt headset med mikrofon på dig och prata i den nivå du 

kommer att göra under inspelningen. Programmet känner då av din mikrofons 

inspelningsnivå och visar under tiden en röd indikator med texten ”Checking Input Level”.   

 

 

När programmet känt av inspelningsnivån så blir indikatorn grön och visar texten ”Input Level OK”  

 

När du klickat OK på föregående bild så kommer du automatiskt till den första 

PowerPoint-presentationsbilden. Här kan du nu börja spela in och berätta 

genom att klicka på inspelningsknappen nedan. På tidslinjen ser du hur lång tid 
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som passerat under din inspelning.  
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När du är nöjd med inspelningen kan du klicka på Stop Recording. Alternativt 

Paus och antingen spela över det du just spelade in, eller dra fram tidsreglaget 

längst till höger på tidslinjen och fortsätta spela in till samma presentationsbild. 

(Vill du lyssna på det du spelat in så finns en Play-knapp till höger om inspelningsknappen).  
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Om du klickat på Stop Recording så kan du klicka Next för att gå till nästa 

PowerPointpresentationsbild eller klicka OK för att gå ur inspelningen och spara.  

 

 

Det är viktigt att klicka OK ibland och Spara även om man inte är klar med alla 

sina inspelningar helt. Detta för att inte riskera att förlora något arbete!   
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Hur spelar jag in ljud om jag har animeringar i min presentation så 

ljudet kommer till rätt del?  

 

 Om du till exempel har en punktlista som visar en punkt i taget, eller bilder som 

visas en i taget med hjälp av animationer så gör du på motsvarande sätt som 

inspelningen ovan. Dialogrutan för inspelning kommer att se lite annorlunda ut med 

knappen Next Animation som du klickar på när du vill att nästa punkt eller bild ska visas och 

inspelningen fortsätter enligt tidigare.  
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Kan jag lägga in färdiga ljudfiler?  

 

I Audiodelen av verktygsfältet hittar du också knappen Import. Där kan du 

importera redan inspelat ljud eller musik.  

  

 

 

 

 

Välj vilken 

presentationsbild som 

ljudfilen skall importeras 

till genom att klicka på 

den. Klicka på Browse och 

leta på önskad ljudfil. 

Markera och klicka Open. 

De ljudfilstyper som stöds 

är wav och mp3.    
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Kan jag ta bort en del av en ljudinspelning eller göra andra 

ändringar av ljudet?  

 

I Audiodelen av verktygsfältet hittar du Edit. Där kan du redigera det ljud du 

spelat in. Ta bort en del eller lägga till mer/nytt ljud. Du ser ljudspåret som en 

kurva över ljudvariationerna, där du kan markera en del och ta bort alternativt 

spela in/lägga till nytt ljud.  
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Hur spelar jag in video?  

 

Du behöver en webkamera på din dator.  

I verktygsfältets Videodel hittar du Capture där du kan spela in video och ljud.   
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Vilka inställningar ska jag ha?  

 

 

Kontrollera att du har rätt Video Device och Audio Device. Övriga standardinställningar 

är fullgoda. Välj vilken PowerPointbild du vill spela in till under Attach to: 
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Var hamnar min videoinspelning i min PowerPointpresentation?  

 

 

Du kan välja på att spela in Slide video eller Sidebar video. Slide video visar video över 

hela PowerPointbilden, medan Sidebar video visar  bilden vid sidan av 

PowerPointbilden. : 

  

mailto:support@du.se


NGL-centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 88 88 

E-post: support@du.se 

 

14 

 

Hur startar jag inspelningen?  

 

 

Klicka på den röda inspelningsknappen för att starta din videoinspelning.  
 

 
När du klickat på inspelningsknappen ser du en 
pausknapp, en play-knapp (för att titta på det du 
spelat in) och en stoppknapp, där du kan 
stoppa din inspelning.  
Du spelar in video till en 
presentationsbild i taget. Klicka OK efter 
varje Powerpoint presentationsbild.  
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Kan jag göra om en särskild PowerPointbilds videoinspelning?  

 

Klicka på Edit under Video i verktygsfältet och välj i listan den Slide du vill ta bort eller 
göra om.  
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Kan jag använda en färdig film eller videoinspelning?  

 

För att använda en färdig film eller tidigare sparad inspelning väljer man Importera i 
verktygsfältets videodel.  
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Hur kan jag göra inställningar för min Layout?  

 

Under Settings i verktygsfältets Presentationsdel kan man välja Theme Editor och göra 

önskade inställningar för sin Layout. Till exempel färgteman, teckenstorlek, vilka flikar 

som skall finnas med i presentationsfilmens sidodel (Sidebar).  
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De flikar som går att visa eller dölja är de enligt bilden nedan. Man kan välja om man vill visa sin 

Sidebar och var den i så fall ska visas (höger/vänster).  

Man kan välja vilken information som skall visas med presentatören (Presenter Info), samt vilka flikar 

som ska visas under presentatörsdelen (Panes). 
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Vad är Slidemanager?  

 

I kategoridelen Presentation i verktygsfältet hittar du Slidemanager. Där kan du för 

varje presentationsbild tala om vem som presenterar den.  

Du kan även ställa in visningsordningen för presentationsbilderna (Go To).  

Under Multimedia kan du se vilken typ av multimedia du lagt till på varje presentationsbild; ljud, 

video eller flash-filmklipp. Du ser detta genom att symbolen för respektive multimedia är upplyst.  
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När jag är klar vad gör jag då?  

 

Sista steget är du är klar med inspelningar och annatär att publicera 

presentationsfilmen. I kategoridelen Presentation i verktygsfältet hittar du 

Publish.  

Klicka på Choose… för att tala om var du vill publicera. För att presentationsfilmen skall bli 

tillgänglig för andra väljer du att publicera den på din www-mapp; \\dustaff\www\abc där abc 

motsvarar ditt användarnamn. I exemplet nedan är den mappad till enheten W: 

Skapa gärna en ny mapp med namnet på din presentation: OBS! Skriva enbart med 

gemener och utan mellanslag. Vill man skilja ord åt så kan man använda understreck: _ 
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När du sedan vill publicera länken till din presentationsfilm kommer den att se ut enligt:  

http://users.du.se/¨abc/presentation_feb/index.htm (där abc motsvarar ditt eget 

användarnamn, och presentation_feb motsvarar namnet på den mapp du valde att 

skapa).För mer information om publicering av länkar, se manualen Skapa länk till en Adobe 

Presenter-presentation för publicering på Fronter (www.du.se/lararmanualer)  
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Under Help hittar du Updates… Det är bra att med jämna mellanrum gå in och låta 

pårogrammet söka efter programuppdateringar.  
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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: http://www.du.se/nglc  
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