Skab-Let mediefiler
Brugervejledning

Oprette og distribuere lyd- og videofiler
Indhold

Log ind på Skab-Let
Lav en html side
Indsæt Media dialogen
Gemme en side
Redigere dit materiale
Klargør dit materiale til udgivelse

Denne brugervejledning gennemgår en bestemt måde at oprette, udgive og distribuere
mediefiler i Skab-Let.
Systemet byder på mange muligheder, så
der er andre måder det kan gøres på.

Bemærk at ikke alle detaljer i processen
gennemgår, enten fordi det er trivielt, eller
foregår fuldstændig som i Word, eller fordi
det er beskrevet i et andet dokument.

Eksempel
Udgive og distribuere materiale
Eksempel 1.: En side udgivet som
egendefineret knap i Netvuc
Eksempel 2.: Materiale udgivet som
egendefineret knap i Netvuc
Eksempel 3.: Materiale udgivet via værktøjet
”Links” i Netvuc
Eksempel 4.: Materiale udgivet via
værktøjet ”Arkiv” i Netvuc
Eksempel 5.: Materiale udgivet RSS-feed
Eksempel 6.: Mediebasen udgivet som RSSfeed

Systemet er udviklet af
Center for fleksibel voksenuddannelse
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ind på Skab-Let

Adressen er: http://skablet.dk.

Klik på ”Forfatterværksted”.
Indtast brugernavn og adgangskode.
Mangler du login til Skablet, kan du finde adgange på
medarbejderportalen eller ved henvendelse til Nicolaus Schmidt
(ns@vucsyd.dk) eller Kaj Engen Nielsen (ken@vucsyd.dk)

Efter login ses forsiden til Forfatterværkstedet.
Menuen med værktøjerne ses i
højre side. Afhængigt af dit login
har du adgang til hele eller dele af
et materiale i et regi.
Normalt vil dit login give dig
adgang til et bestemt område
under regiet VUC Sønderjylland.
Det kan være alt materiale under
fx AVU eller en del af dette.

Bemærk!
Det lille ?-tegn i toppen indeholder
adgang til vejledninger i brug af
systemet.
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Lav en html side

SIDE 3

Vælg HTML Editor og start med at lave eller åbne en tilsvarende side, hvor der indgår en tabel med fx tre
kolonner og det antal rækker du skal bruge.

Indtast navn på lydfilen i fx første kolonne og indsæt medie i den anden kolonne.
Bemærk! Editoren minder om Word i den måde den betjenes på. Du kan også kopiere tekst og tabeller fra Word.

Indsæt Media dialogen

Du vil nu kunne se filer du tidligere har uploadet. Hvis du ikke har uploadet en fil eller skal have nye filer ind i
systemet vælger du knappen [Upload].
Vælg den fil du vil afspille, sæt højde til 40, fjern flueben ud for Autostart (og evt. vis statusbjælke).
Klik på knappen [Indsæt]
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Vigtigt!
Filnavne må kun bestå af bogstaver, tal og mellemrum. Ikke punktum, komma og specialtegn som ( - ´ ” ? % )
osv. Danske karakterer æøå og ÆØÅ understøttes ikke i filnavne. (Gælder kun filnavne)

SIDE 4

Gemme en side
Når siden er færdig skal siden gemmes i en mappe.

Har du ikke tidligere oprettet en mappe skal du gøre det (1.a.)
Har du en relevant mappe kan du dobbeltklikke på den (1.b.).
Giv siden et navn (2.) Vælg evt. type (3.) og klik på [Upload (4.).
Du kan fortsætte således med at lave flere sider og eventuelt ordne dem i flere mapper.
Redigere dit materiale
Du kan eventuelt senere omdøbe,
redigere eller slette filer og mapper.
Værktøjet ”Moduler” giver dig oversigt
over dit materiale, og du kan her
højreklikke på en mappe eller en side, og
omdøbe den eller redigere en side eller
en øvelse.
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Klargør dit materiale til udgivelse

SIDE 5

Vælg ”Genveje” og fold det modul ud som du vil lave genveje til. (1.)

Vælg en eller flere sider i den mappe du har oprettet under et modul. (2.) I dette tilfælde er der valgt en side i
mappen ”Lydfiler” under modulet ”Engelsk C”
Opret en genvej (3.) og giv den et navn

Materialet åbnes i et vindue.

Klik på
ikonet (4.) viser de genveje
du har oprettet til dit materiale.
Du kan således vælge mange
varianter af samme materiale i en
eller flere mapper.

Vælg den genvej du vil anvende, og placer den som et link i fx
læringsplatformen Netvuc.
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Eksempel
Herunder ses alt materiale i mappen lydfiler som er udgivet

SIDE 6

TIP!
Højreklikker du på et materialelink vælger ”Kopier genvej…”, kan du lave en genvej af materialet som vil blive
vist uden mappemenuen i venstre side. Resultatet ser herunder:

Udgive og distribuere materiale
Skab-Let byder på mange måder at udgive materialer på. Du kan anvende link som beskrevet i dette dokument
og distribuere disse via email, konferencer, link på websites eller i læringsplatformen.
I Netvuc kan du oprette egendefinerede knapper som linker til materialet (Se eksempel 1.) eller du kan oprette
link i arkivmapper, som linker til materialet (Se eksempel 2.)
Nogle eksempler på udgivne materialer ses herunder.
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Eksempel 1.: En side udgivet som egendefineret knap i Netvuc

SIDE 7

Her er linket til en enkelt side i Skab-Let udgivet.
Eksempel 2.: Materiale udgivet som egendefineret knap i Netvuc

Her er linket til et materiale udgivet med mappemenuen. På denne måde er det mappemenuen i Skab-Let der
styrer hvilke materialer der linkes til.
Eksempel 3.: Materiale udgivet via værktøjet ”Links” i Netvuc

Her er værktøjet ”Links” indsat i værktøjsmenuen i Netvuc. På denne måde kan Netvuc styre hvilke materialer
der linkes til. Dette kan naturligvis kombineres med eksempel 2. Således har man et ekstra navigationslag.
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Eksempel 4.: Materiale udgivet via værktøjet ”Arkiv” i Netvuc

SIDE 8

Værktøjet ”Arkiv” minder om værktøjet ”Mappe” i Netvuc. Forskellen er bl.a. at arkivmapper kan indeholde
flere forskellige indholdstyper, herunder ”Link”.
Eksempel 5.: Materiale udgivet RSS-feed
Materialer udgivet som RSS-feed vil man
kunne abonnere på via en PC og en MP3afspiller, et website, en smartPhone, en
mobiltelefon eller iPhone.
Fordelen er at hvis en lærer laver nye
episoder, overføres disse automatisk til
enheden uden at modtageren skal foretage
sig noget.

Eksempel 6.: Mediebasen
udgivet som RSS-feed
Billeder, lyd og video kan med
fordel placeres i Mediebasen.
Mediebasen anvendes til
opbevaring og deling af madiefiler
på tværs af fag.
Man kan udgive fx MP3 filer med et
klik som RSS-Feed som kursister kan
abonnere på.
Man behøver ikke lave en html side,
men kan udgive filer direkte og kun
som RSS-feed
Der findes andre måder at udgive
på, men disse beskrives i et særskilt
dokument

God fornøjelse med systemet…
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