Kartläggning:
Vilket film- och multimediamaterial finns och vem producerar/lagrar det?
Vilket material finns? Vilka verktyg har använts?
 I dagsläget finns det 2667 filmer på Högskolans mediaserver http://static.hig.se/media/ . De är
uppdelade på tre olika filmkvalitéer, så i praktiken rör det sig om cirka 900 filmer. De är ofta
inspelade videoinspelningar i mp4-format. Begränsning av filstorlek (2 GB ) är en nackdel.
(Det var tänkt att rätt film skulle laddas ner beroende av uppkopplingen hos användaren men det
har tydligen inte fungerat. Mitten kvalitén har använts enligt Sven Borrie.)
 På senare tid har vi allt mer övergått till http://wowza.vicom.se/?mapp=10 som Vicom i
Hudiksvall administrerar. Här har vi max ett 100 filmer. De ligger här ett år och tas sedan bort.
Måste tankas ned för att kunna återanvändas.
 Adobe Presenter produktioner som främst AHA har hållit på med. Ett program som måste
installeras lokalt på dator och licens krävs. http://www.adobe.com/se/products/presenter.html
 Learning Center har en Youtube-kanal för sina instruktionsfilmer/manualer. För lärare:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgyGcQz1L3HSzdbKlvbQPev9kBOb0I8xm och för
studenter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgyGcQz1L3HQuhX5RFmY5XLkDynCHeQuE .
 Powerpoint med ljudkommentarer inspelade i Audacity. Främst AUE. Gratis.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv
 Screencast –o-matic används av en del lärare. Finns som gratis och som licens. I gratis varianten
kan man bara göra 15 minutersinspelningar. http://www.screencast-o-matic.com/
 Claes Westelius använder sig av http://www.ustream.tv/ för att publicera sitt material samt
Wowsa.
 Jing används av en del lärare: http://www.techsmith.com/jing.html

Vem producerar?
 Lärare själva med Adobe Presenter, Screencast-matic, Jing och powerpoint med Audacityljudfiler.
 Filmade inspelningar med videokamera: Sven Borrie, Hans Rosén, Anders Johansson, Anders
Mattsson och Claes Westelius.
 Fredrik Lård spelar in del videokonferensföreläsningar som också streamas, även Sven Borrie och
Hans Rosén livestreamar föreläsningar inspelade med kamera. Det sker i samarbete med Vicom i
Hudiksvall.

Vart lagras det?
 Lokalt på skolan: Blackboard-servern om det är små filer från Adobe Presenter, Screencast-omatic samt powerpoint med Audacityljudfiler. Orginalen på användarens hemmakatalog.
 På skolans mediaserver http://static.hig.se/media/ samt orginalfilmerna som ligger på netapp05.
 På Vicom i Hudiksvall http://wowza.vicom.se/?mapp=10 .
 En del manualer och del filmer ligger ute på Youtube och andra aktörer på Internet som t.ex. Jing
och Ustream.
 Anders Johansson filmar och bränner ner på cd.

