Inspelning av föreläsning i lärosal
Recat ljudutrustning för inspelning
Nu kan du enklare spela in din föreläsning med bildspel och ljud - med
ljudutrustningen Redcat t ex med Adobe Connect. Du som presentatör och
föreläsare använder en halsmikrofon och en högtalare-/förstärkare som
kopplas till datorn – som minskar bl a röstproblemen för lärare (sparar
lärarens röst). Studenterna använder en extra handmikrofon, för frågorna de
ställer till läraren – frågorna uppfattas då tydligare och blir inspelade med
bättre kvalitet. Studenterna kan se din inspelade föreläsning i efterhand och
gå tillbaka till avsnitt flera gånger.

Halsmikrofon A - för läraren och
högtalaren/förstärkare

Mikrofon B – för
studenterna

Boka lärosal och Redcat ljudutrustning
1. Boka lärosal med den nya AV-utrustningen (som vanligt).
2. Boka Redcat ljudutrustning hos learningcenter@hig.se eller
telebild@hig.se eller ring 026-64 87 00 Learning Center. Redcat
ljudutrustning finns hos IKT-tekniker på Learning Center.

Koppla in Redcat till elnät och dator
Ställ och rikta ljudutrustningen på
en stol eller ett bord någon ½-meter
till 1 meter från datorn.
Koppla elkabel till elnätet och
ljudkabel från Redcat (AUDIO
OUT) till datorn – ljud in.
Klicka på ON/OFF-knappen för
starta Redcat ljudutrustning.
OBS! Ändra inte ljudinställningarna
för TONE eller AUDIO IN. Dessa
är förinställda för dator/AV-utrustn.
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TONE (ändra ej)
AUDIO IN
(ändra ej)

Ljudkabel till
dator
Nätkabel till
elnätet
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Testa att Redcat ljudutrustning fungerar
Sätt på dig halsmikrofonen och sätt
på den – knapp på höger sida.
Ställ dig några meter framför
Redcat ljudutrustning och prata –
då skall en röd ljusdiod lysa. Se
bilden till höger:
Ta sedan fram den extra
handmikrofonen - gör samma
kontroll, då skall ljuddioden längst
till höger lysa rött.

Justera ljud från mikrofonerna till Redcat ljudutrustning
Du bör inte ändra ingående ljud
från mikrofonerna till Redcat
ljudutrustning - om det inte är helt
nödvändigt.

Handmikrofon B

CH A och CH B är förinställda för
datorerna som är i lärosalarna.
Är det mycket missljud – kontakta
IKT-tekniker på Learning Center.

Halsmikrofon A

Ställa in ljud på datorn för inspelning
1. Ljudikonen skall vara på, ej
avstängd!
2. Högerklicka på ljudikonen
längst ned till höger på
skärmen (högtalarsymbolen)
3. Välj Recording devices
1. Här väljer du rätt
mikrofon som visar grön
stapel när du pratar – skall
ofta vara Jack Mic – när du
använder dator i lärosal med
nya AV-utrustningen.
2. Klicka sedan på Properties
för att bekräfta för vald
mikrofon för det ingående
ljudet.
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Starta Adobe Connect för inspelning av föreläsning
Inspelningar kan endast utföras av deltagare med behörighetsrollen Host.
Allt ljud och det som sker på skärmen spelas in alltså in (och blir en filmfil).
Starta inspelningen genom att
välja menyn Meeting > Record
Meeting.

För att avsluta inspelningen,
klicka på Stop Recording uppe i
höger hörn av rummet.

Göra filmen tillgänglig för studenterna
Inspelningar (recordings) blir automatiskt private och måste göras publika
(public) innan andra kan se dem. Enklast är att i mötet gå in under Meeting
> Manage Meeting Information och sedan Recordnings och ändra från
private till public. Manual för inspelning med Adobe Connect finns på
webbsidan hig.se > Biblioteket > Webbkonferensverktyg > Manualer.

Allmänt om Redcat från Redport.se
Anläggningen kräver ingen stor kabeldragning (endast en kabel till elnätet och en
kabel till datorn), systemet är trådlöst. Förstärkaren med högtalaren kan ställas upp
på ett bord, en stol eller hängas på väggen. Den är lätt flyttbar, väger endast 1,5 kg.
Redcat ljudutjämningssystem har två mikrofoner, en för läraren och den andra för
studenterna. FM-sändare, audioaktivt hjälpmedel, hörapparat och ljudslinga samt
flermikrofonsystem kan också kopplas till anläggningen.
Du kan även koppla datorn till Redcat för att bara använda den som högtalare – t ex
när du är i lärosalar utan fast installerade högtalare.
Behöver du prata i flera timmar är Redcat utmärkt använda som röststöd – då du
bara behöver prata i vanligt nivå och inte höja rösten vid föreläsning.
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