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OPTAG ELLER STREAM FRA AUDITORIET 
Dette er en kort vejledning i, hvordan du optager og/eller stream’er fra et auditorie med Panopto 
udstyr i. 

Det er en forudsætning for at følge vejledningen at du har oprettet en nøgle (key) på PanoptoKeys 
(panoptokeys.au.dk). Nøgler kan bruges mange gange - navn og mappedestination vil følge den 
opsætning du har lavet for nøglen. 

 

Indtast nøgle � ved at bruge 
tastaturet.  

Taster du forkert kan du slette hele 
din indtastning med Clear eller blot slette de 
sidste tal ved at trykke på -ikonet. 

Når alle 9 tal fra nøglen er indtastet skal du 
trykke på Enter �. 

Bemærk: Hvis du ikke har en nøgle skal du 
oprette en nøgle (key) på PanoptoKeys 
(panoptokeys.au.dk).   

Øverst vil navnet � (fra din nøgle) 
være angivet som Session name. 
Indstillingen (fra din nøgle) om 
optagelsen samtidigt skal sendes 

som live stream reflekteres. Du kan ved at 
trykke på checkbox-ikonet �. 
Du kan om nødvendigt ændre på denne satte 
maksimale varighed. 
Bekræft indstillingerne, ved at trykke på 
Confirm w, for at begynde at optage. 
 
Tryk på -ikonet for at komme tilbage og 
indtaste en ny nøgle.
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Under optagelsen kan du monitorere 
og styre optagelsen via Crestron-
panelet.  
I venstre side af panelet kan du se et 

preview � af, hvad der optages/streames. 
 
Et af kameraerne følger den person, der står 
ved podiet ved optagelsens begyndelse. Hvis 
der skiftes person under optagelsen er det 
vigtigt at trykke på Nulstil Center Kamera 
Position �.  
 

Bemærk: Specielt efter pauser, er det vigtigt at 
tjekke preview’et � for at sikre at tracking-
kameraet følger den rette person.  
 

 
 

             
 
 
 

Pause, optage og stop � betjenes på 
panelet. Ved pause optages der en 
pauseskærm på alle kanaler og alt 
lyd er slukket. 

 
Vælg evt. det input, hvor du har indhold �, 
som du deler i auditoriet. 
Hvis du har to forskellige input på PC1- og 
PC2-input’et, så kan du, i udvalgte auditorier, 
få optaget begge disse input, ved at vælge 
Duplicate projectors w.   
 
Bemærk: Ikke alle auditorier har samme 
valgmuligheder under Content Source. 
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