Actions kan gjøre videoen din mere interaktiv.
Du kan legge inn text, video eller bilder som kan vises i videoen, før, under eller etter
avspilling. Og de kan inneholde muligheter.
Du kan
- Legge til text som linkes til en hjemmeside
- Legge til et bilde som kan linkes til en hjemmeside
- Legge til video som kan linkes til en hjemmeside
Du velger en video som du ønsker å gi noen actions.
På venstre side klikker du på more for å få frem valget Actions og klikker på det valget.
Her ligger det actions fra før av, som det står SITE på. Det er fordi vi har lagt inn actions
som gjelder alle filmene på hjemmesiden - det er et bilde som viser cc-lisens ikonet på
videoene. Klikker en på det ikonet kommer en til hjemmesiden som forklarer lisensen vi
har valgt for FilMet
Skal du legge inn en Text action starter du med å klikke på add new action og velger Text,
- Det øverste valget.
Teksten kan endres på flere måter:
- størrelse på både tekst og omriss
- farge på både tekst og omriss
- posisjon
- Hvor transparent den skal være
Pause symbolene gir deg valgene:
- Play-symbolet alt fungerer som normalt - teksten vises ved avspilling på det stedet du
har valgt
- Pausesymbolet - setter avspillingen i pause når teksten dukker opp.
- Pausesymbolet med omriss - viser actions-teksten når videoen settes i pause.
På tidslinjen bestemmer du når og hvor lenge actions skal være tilgjengelig.
Klikk på save og du kan se en preview i preview vinduet.
Jeg har brukt Text actions når undervisere har linker til videoer eller reportasjer i
powerpointen sin, som jeg ikke vet om er rettighetsbelagte. Ved hjelp av en textaction
mener jeg du kommer forbi problemet.
Hvis du vil legge til et bilde gjør du mye av det samme. Velg add new action og bilde. Dra
da et bilde inn i boksen hvor det står drop image here to upload
Det er litt færre valg, men du kan bestemme hvordan bildet skal vises inni boksen fx. og
det er bare bildet som vises - ikke noe av boksen.
Ellers det samme med symbolene og hvor bildet skal vises på tidslinjen.
Video
Hvis vil legge til en video velger du add new action og video og drar en video inn i boksen
Drop here to upload. Det kan ta litt tid avhengig av filstørrelsen.
Da er det enda færre valg. Den kan vises enten før eller etter den opprinnelige visningen.

Det er flere actions valg
- Product action, som kan vise et diskret bilde for et produkt fx med link til en side.
- Link action, som kan gjøre videoen klikkbar, slik som tekst-action bare uten visning av
tekst.
- Video ad - actions er lik videoaction, men her laster du ikke inn en video, men skriver
inn linken til videoen.
- Banner ad actions er lik bilde action, men i stedet for å laste opp bilde, skriver du inn
linken til bilde.
Her er en tekst action til hjemmesiden som forteller dere mer om actions.

