Publicera film/webbföreläsning i Blackboard
HiG har en enkel tjänst för att publicera video i Blackboard eller på
högskolans webbsidor. Vilket filmmaterial (filformat) som helst kan laddas
upp, filen konverteras och en länk skapas som lätt kan integreras i
Blackboard. Studenten kan se filmen direkt i webbläsaren, inga extra
program eller plugins behövs.
För att ladda upp och publicera film- och webbföreläsningsfiler i
en kurs i Blackboard gör du på följande sätt:
Gå till adressen: http://static.hig.se/media
Klicka på Min sida och logga sedan in med dina vanliga
användaruppgifter.
Klicka sedan på knappen Ladda upp ny film
Då får du upp gränssnittet för att
ladda upp filmer.
(IT arbetar fortfarande med gränssnittet,
så det kommer antagligen att förändras.)

Fyll i titel, föreläsarens namn och
det datum som filmen spelades in.
Klicka sedan på Bläddra och leta
upp den filmfil du vill konvertera
och så småningom publicera.
Välj sedan hur länge filen ska sparas på servern. Observera att om filen
sedan sparas om, förlängs tiden för den automatiska raderingen.
Klicka sedan på Ladda upp. Nu kommer det se ut som att inget händer, men
i bakgrunden laddas filen upp. Om det är en stor fil kan detta ta väldigt lång
tid. Stäng inte detta fönster utan vänta tills sidan ändrar sig av sig själv!

När filmen har laddats upp ska denna sida dyka upp. Under status kommer
det först stå Väntar och sedan Konverteras och när den är klar står det Ok.
Då filmen är klar, klicka på filmens länk under rubriken Titel. Observera att
det kan ta lång tid att konvertera en lång film. När du väl har kommit till
denna sida, kan du ladda upp en ny film fast den första inte har konverterats
färdigt. Filmerna kommer då att lägga sig på kö i väntan på konvertering.
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Under Titel-menyn kommer du in en förhandsgranskningsvy av hur filmen
kommer att se ut i Blackboard. På höger sida kommer det att finnas HTMLkod. Klicka en gång i den rutan så kommer all text att automatiskt markeras.
Kopiera HTML-koden genom att klicka Redigera i menyn och välj Kopiera
(eller tryck ”Ctrl + c”). Gå sedan till Blackboard.
Leta upp den plats du vill
publicera filmen i din kurs på
Blackboard. Skapa ett nytt objekt
och skriv in ett namn.
Klicka sedan på
knappen med två
klamrar som kallas
Toggle HTML Source mode.
Klistra nu in HTML-koden du
nyss kopierade i den stora vita
rutan, så att din skärm liknar
bilden ovan.
Tryck sedan på Submit för att spara. Om allt gått som det bör, ska nu filmen
gå att spela direkt i Blackboard.

Hjälp från IT-enheten och Learning Center
Om du har länkar till webbföreläsningar i dina kurser som inte längre
fungerar, behöver du troligen få hjälp med få tillgång till filerna för att
kunna lägga upp dem på Blackboard på nytt.
Maila till blackboard@hig.se så fördelar vi arbetet mellan LC och IT. Ange
kurs eller direktlänk så att vi kan hitta filmen, samt var filmen ska placeras
(kursnamn och ID i Blackboard, samt under vilken knapp och ev. mapp den
ska ligga).
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