
Uppladdning av videoklipp till Kaltura 
+ Inspelning med Kaltura Capture. 
 

 

För att lägga till en video på DU Play så trycker du på ” +  ADD NEW ”  

 

Det finns Fyra val att göra i nuläget; 

1. Media Upload: Här kan du ladda upp färdiga videoklipp. Den tar emot de flesta 
videoformaten så du kan exempelvis spela in något med din telefon för att lägga upp här. Går 
även att ladda upp enbart ljudfiler också. 

2. Youtube: Det är en möjlighet att länka in video från youtube, likt mashups-verktyget i Learn. 
3. Kaltura Capture: Med Kaltura Capture så spelar du in exempelvis din skärm och webbkamera 

för en inspelad föreläsning. Går att jämföra med en inspelning i Connect med med fler 
möjligheter. 

4. Video Quiz: En möjlighet att lägga en video som ställer frågor under videons gång. Det går att 
betygsätta. 



 

Om du trycker ”Media Upload” så kommer sidan se ut såhär. Då finns två val för att få in videofilerna 
i  DU Play, antingen så kan du bara dra över filerna till den grå rutan eller så kan du trycka på ”+ 
Choose a file to upload ”.   

 

 

Om du trycker på Kaltura Capture så kommer du till den här sidan. Om du har Kaltura Capture 
programmet installerat så kommer det att starta automatisk om du inte har det installerat så har du 
ett val för att ladda ner det (inringat med rött). 

  



 

När det är installerat och startat så ser det ut så här ↑. 

Här får du välja vilken skärm och kamera som ska spelas in. Det går att spela in två kameror eller två 
skärmar om en skulle vilja. Du får även välja vilken mikrofon som ska ta upp ljudet.  

När det är klart så trycker du på den stora röda knappen för att spela in. 

Då kommer den att räkna ner från 3 innan den börjar spela in. Det tar även någon sekund extra för 
den att komma igång helt.

 

När du spelar in så ser det ut så här ↑. 

Här finns möjligheterna att pausa, avbryta, stänga av mikrofonen och att rita på skärmen. 

Alternativet ”Stop recording” stoppar inspelningen och sparar den, avbryt stoppar och kastar, paus -
stoppar inspelningen bara tillfälligt. 

  



 

När inspelningen är gjord och sparad så kommer det här fönstret fram. Här går det att byta namn och 
lägga till en beskrivning kolla på den igen. Här går det att göra ett val mellan att spara för att ladda 
upp senare eller spara och ladda upp. 

När videon har laddats upp så dyker den upp under ” My Media ” Inne på  DU Play. 

 

 


