Microsoft Stream https://www.youtube.com/watch?v=DfTQJrNUDn8&t=191s
Stream er en app i 0365, man kan anvende til at uploade og dele optagelser / filmklip.
Programmet er anvendeligt, når elever laver videoafleveringer, når lærere skal give
videotilbagemelding, eller når læreren ex. deler filmklip, der ikke skal gemmes offentligt
som ex. på Youtube!
På Stream er det muligt at:
•
•
•
•

Optage og uploade video
Lave skærmoptagelser
Få link til upload direkte i klassenotesbøger. (Kun folk med adgang til
klassenotesbogen eller til Stream kan få lov til at se indholdet!)
Dele med enkeltpersoner, klasser, hold eller hele AG.

Tilladelser
For hver video, man uploader eller optager i kanaler i Teams, er det vigtigt at få redigeret
tilladelser. Som standard er optagelsen som udgangspunkt ikke delt med andre end med
en´ selv! Deling med andre skal man give rettigheder til. Man kan bredest dele med alle på
AG – ikke med andre offentligt! Man kan også begrænse tilskuerskaren, så optagelsen
kun deles med en enkelt person.
Vær opmærksom på, at optagelser fra kanaler i Teams kan være delt med hele
organisationen, såfremt man har oprettet et Team, der ikke er privat.!!
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Grupper fra TEAMS figurerer automatisk i Stream
Grupper, der er oprettet i Teams, vil automatisk figurere i Stream. Det er ved oprettelse af
en gruppe i Teams derfor vigtig at notere rettigheder: Er det en åben gruppe for hele
organisationen, vil alle kunne se de film, der evt. måtte optages i Teams ( i en kanal i
teams)!
I grupper i Stream kan man tilknytte optagelser, der er relevante for en klasse. Optagelser
i kanaler i Teams vil automatisk uploades her.
Sørg for at tjekke rettigheder efter endt optagelse. Det kan ske ved at tilgå optagelsen via
stream – enten fra grupper eller fra menuen ”Mit indhold”.

Kanaler
Kanaler kan betragtes som ”afspilningslister” som vi kender dem fra Youtube. Dvs. man
kan samle og organisere sine forskellige optagelser i forskellige kanaler og knytte en
gruppe til kanaler, hvor det måtte være relevant.

Skærmoptagelser
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Optagelser af skærm kan ske direkte fra Stream og gemmes straks efter endt optagelse i
Stream. Man kan vælge at gemme skærmoptagelsen i en kanal og efterfølgende dele
kanalen med relevante grupper.
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