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Oppitunnin tallentaminen ja tallenteen editointi (AC 9.1)
Voit tallentaa oppitunnin valitsemalla Meeting -> Record Meeting

Tallenteelle voi antaa
haluamansa nimen.
Voit myös kirjoittaa tiivistelmän
tallenteesta.
Paina ok.

Oikeaan yläreunaan ilmestyy punainen
ympyrä tallentamisen merkiksi. Myös
osallistujille näkyy teksti This meeting
session is being recorded.
Tallentamisen voi pysäyttää painamalla
Pause recording tai lopettaa valitsemalla
Stop recording.
Tallennetun oppitunnin voi mennä katsomaan valitsemalla Meeting-valikosta Manage Meeting
Information -> Recordings. Oppitunnin voit antaa katsottavaksi osallistujalle antamalla linkin. Linkki
löytyy, kun napsautat haluamaasi tallennetta ja avautuvasta ikkunasta kopioit linkin (URL).

Ennen kuin annat linkin, muista muuttaa
tallenne julkiseksi. Valitse tallenne listasta
klikkaamalla ruksi vasemman reunan
laatikkoon ja paina sen jälkeen nappia
Access type (ympyröity sinisellä). Valitse
tyypiksi Public ja klikkaa Save (voit
halutessasi myös määritellä tallenteelle
salasanan, jolloin sen näkevät ne jotka
tietävät salasanan).
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Tallennetta voi halutessaan jälkikäteen hieman editoida. Tallenteet löydät siis Meeting-valikosta ->
Manage Meeting Information -> Recordings. Tallenteen nimen vieressä on kohta Actions, jonka
alasvetovalikosta löydät kohdan Edit recording.

Editoitava tallenne avautuu uuteen ikkunaan, jonka alalaidassa näkyy editointityökalu:

Liikuttamalla kolmioita tallenteen aikajanalla voi valita minkä kohdan haluaa leikata pois, kuvan
esimerkissä 0:00:11 - 0:00:21. Leikkaaminen tapahtuu klikkaamalla Cut (kuvassa ympyröity
punaisella).

Leikkaamisen voi vielä perua klikkaamalla Undo (ympyröity sinisellä). Leikatun tallenteen voi
tallettaa klikkaamalla Save (ympyröity vihreällä). Leikkaamaton versio on myös yhä olemassa, se
löytyy tallennelistasta kohdasta Actions -> View original. Leikatun ja leikkaamattoman tallenteen
keston ero näkyy kohdista Current duration (nykyinen kesto, eli siis leikatun version kesto) ja
Duration (alkuperäisen tallenteen kesto).

Vasemman alareunan Settingskohdasta (ympyröity keltaisella) voit
piilottaa tallenteesta osallistujien
nimet, chatin tai Q&A-podin.

Jos tallennetta haluaa editoida kunnolla, se täytyy tallentaa tiedostona koneelle/tikulle ja viedä
johonkin varsinaiseen editointiohjelmaan. Tässä tapauksessa valitse tallennelistasta tallenteen
nimen kohdalta Actions -> Make FLV, jolloin tallenne siirretään koneellesi (siirto kestää yhtä kauan
kuin tallenne). Huomioi kuitenkin, että koneelle tallennettua ja editoitua videota ei saa enää takaisin
Connectin tallenteisiin, eli et voi jakaa sitä pelkän linkin kautta.
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