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Guide och användarvillkor för publicering i
Navicast - UR Online:
Syfte och villkor för användning av kanalerna
Att tillhandahålla kanaler för medlemmar i projektet, så att:
•
URs program kan ses i av studenter, lärare och forskare i slutet nätverk
(proxyinloggning), materialet publiceras och kan ses som streaming i Windows Mediaformat (wmv, wma).
•
Att en kanal med namn DelaLika ger möjlighet för användarna i projektet att publicera
film, ljudfiler, presentationer och webbföreläsningar etc, både som lärobjekt som
kompletterar URs material och för eget eller andras undervisningsändamål. Det som
publiceras i denna kanal skall vara objekt märkta enligt den metadatamodell som
beskrivs nedan (Publicera material i Navicast), och om objekten inte håller den
metadatastandard som UR och vi i projektet UR Online använder (IMS, sedan
kriterierna), så har projektet UR Online rätten att ta bort eller göra material och objekt
opublicerat - ansvarig skapare av materialet kontaktas i samband med detta kring
orsaken att materialet inte kan publiceras i kanalen.
Lärosäten eller andra organisationer erbjudes egna publiceringskanaler i Navicast •
dessa kanaler har egna användarvillkor - och projektet UR Online tar inget som helst
ansvar för vad som publiceras i dessa.

Publicera material i Navicast
Systemet har två huvudsakliga roller, först den som producerar film - lägger in film/ljud/bild
och märker med metadata (beskriver objeket, syftet med objektet, författare, produktionsår,
längd etc, och sedan den som publicerar ut objektet, denna senare roll kontrollerar även att en
tillräcklig beskrivning finns, alltså att tillräcklig metadata finns så det t ex enkelt går att söka och
hitta lärobjeket i systemet.
Vad kan publiceras?
Framförallt filmer, t ex webbföreläsningar, men även en bildserie eller bara ljudfiler. Även enkla
bildspel går därför bra. Ljudet kan dock inte synkroniseras med bildväxlingarna, men du kan
använda andra ljud och musik förstås. Se upp med upphovsrätten - se till att du har klart för dig
att du eller du har helt klart från den som givit dig tillåtelse att använda viss material har ryggen
fri när det gäller upphovsrätten för digital distribution. Objekten blir streaming, download gäller
alltså ej i Navicast. Du kan publicera ut Windows Media, formaten är då wmv och wma. Men du
kan även publicera ut alla format QuickTime Player spelar. Se mer vilka format Navicast kan
spela upp: http://www.navicast.net/FAQ.php
Vad innebär Streaming Media?
Streamingtekniken innebär direktuppspelning av ljud- och videofilmer på mottagarens dator
samtidigt som de laddas ner från Internet. Denna metod kan användas både för uppspelning av
lagrade filer från en webbplats och för mottagning av direktsändning över Internet. Filerna
sparas inte automatiskt på datorn. Fördelar denna teknik är att dem är effektiv eftersom den
sparar diskutrymme och kräver betydligt mindre väntan på att filmen ska spelas upp eftersom
den laddas hem samtidigt som den spelas upp. Nackdelen kan vara att mottagaren måste vara
uppkopplad varje gång den vill se ett filmklipp.
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När du skall publicera material/lärobjekt i Navicast gör du följande:
1) Första gången du skall använda Navicast måste du anmäla att du vill detta, använd följande
webbformulär för att kort beskriva syftet med användningen och för att få
användarnamn/lösenord till systemet. Webbformulär för anmälan använda Navicast:
http://www.jotform.com/form/711405522
2) När du fått användarnamn och lösenord via e-post, så hämtar du hem och installerar
programmet Navicast eZender, gå till: http://www.navicast.net/Download.php och på denna
hemsida finns även användarguiden för Navicast som beskriver hur du publicerar objekt och
funktionerna i eZender. På denna hemsida finns även flera instruktionsfilmer hur du går tillväga:
http://www.navicast.net/htmlplayer.php
3) För att du skall få publicera ut ditt objekt (film/ljud/bild etc) så måste tillräcklig beskrivning
(metadata enligt IMS -standard) fyllas i några fält i systemet (och nämnd ordning). Följande fält
nedan måste alltså fyllas i enligt vår överenskommelse i projeketet UR Online:
Beskrivning (Metadata - IMS):
Rubrik

Fält i Navicast:
Movie Title

Lättläst sammanfattning (max 20-25 ord)

Sub Title 1

Producent, År, Speltid, Målgrupp

Sub Title 2

Ämnesord (enligt SAB), Medietyp (video, audio),

Search Words

Fyllig beskrivning (didaktisk) av syftet med användningen Media Info
vid undervisning eller som lärobjekt etc
Kategori

Category

Ditt ansvar
Material/objekt som publiceras i kanalen DelaLika, skall kunna fritt användas enligt licensen
Creative Commons (CC) - "DelaLika - DelaLika innebär att bearbetningar av verket får spridas
endast under samma villkor som ursprungsverket." Detta innebär att din innehållsdesign och
beskrivning i vilket syfte objeketet används styr användningen t ex som lärobjekt, som webblänk
i lärplattform i andra utbildningar/kurser. Se mer om licens/upphovsrätt enligt CC:
http://www.creativecommons.se/licenser.html
Om du använder publiceringssystemet för att distribuera forskningsmaterial se till att du
använder de etiska och juridiska regler och villkor som gäller vid att publicera ut
forskningsmaterial, t ex informerat om samtycke, läs mer på: http://www.codex.vr.se/ .
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