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ScreenCast - sådan
Forudsætninger





Du skal have en computer med mikrofon eller en eksterne mikrofon tilsluttet.
På computeren skal du have JAVA installeret
Du skal have adgang til internettet ELLER have installeret ScreenCast-O-Matic på computeren
Undgå for meget baggrundsstøj

Og så er det en god idé på forhånd af have tænkt over, hvad du vil sige undervejs. Hvis du skal gennemgå
en opgave eller et bevis, er det også en god idé i forvejen at have en tekst klar. Du kan så kommentere eller
skrive til, mens du optager.

Find det her
ScreenCast-O-Matic finder du på screencast-o-matic.com. Du kan downloade programmet til din computer:
eller du kan bruge programmet direkte fra hjemmesiden:

.

Så kan du optage
Klik Start Recording og vælg derefter hvor stort et vindue, du vil optage. Brug hele skærmen med mindre du
vil kunne lave ”usynligt” arbejde uden for billedet. Sig et par ord og læg mærke til om lyden bliver
registreret. Det kan du checke på den grønne indikator.
Start på den røde knap. Programmet tæller ned og optagelsen starter. Mens optagelsen kører vil du på
menulinjen i bunden af skærmen se et ekstra punkt:
Klik på det, hvis du vil stoppe optagelsen
igen (Done) eller blot holde en pause. Optagelsen bliver automatisk sat på pause, når du klikker på punktet.
Når du har stoppet optagelsen, kan du gemme filmen på to måder: Du kan gemme på
din computer eller du kan uploade til Youtube. Du skal normalt vælge at gemme på din
computer. Vi skal jo bruge videoen til noget bagefter. Vælg den højeste opløsning og
giv optagelsen et passende navn.
Vælger du alligevel at gemme på Youtube, så vælg i første omgang den indstilling, der
gør videoen privat. Det kan du altid lave om senere.
Det var det hele - god fornøjelse.

