Seksjoner gir publiukum mulighet for å spole til et definert sted i videoen.
Du har sikkkert sett dette i nrk-sine sendinger.
Vi har gjort dette på lange videoer fra Broen til framtiden fx, men det er en avveining om det er
bedre å dele opp videoer eller ha en-dags konferanser som en video.
Utfordringen er tiden det tar for hjemmesiden å spole til riktig sted.
Jeg tror ikke det er noen hensikt med seksjoner på videoer som er lenger enn to timer - rett og
slett fordi det tar for lang tid å få spolt til riktig plass på lengre videoer.
Hvis du vil bruke seksjoner vil jeg anbefale å ha redigeringsprogrammet med videoen fremme eller
en avspiller med videoen i. Dette fordi du kan skrive inn tidspunktet på hvor seksjoner skal være
og det er lettere å finne i en avspiller enn på hjemmesiden.
Velg videoen du skal gjøre noe med og klikk på seksjoner.
Du kan spille av videoen og der du setter videoen på pause kan du lage en ny seksjon ved å
klikke på Lav seksjon her.
Da dukker det opp to nye seksjoner, for det vil alltid være en seksjon som er starten på videoen.
I vinduet Klikk her for å legge til en tittel, klikker du for å gi en begripelig tittel på seksjonen.
Start med tall og deretter en beskrivelse av seksjonen.
Disse seksjonene, som du lager får du en oversikt over på høyre side i frontenden.
For at det skal være lettere for publikum å forstå hva seksjonen inneholder ønsker jeg at det i
beskrivelsen av videoen skriver det samme som navnet på seksjonen med en beskrivelse av hva
den inneholder.
Du kan klikke på Lav seksjon her - flere ganger og nye seksjoner blir laget.
Plasseringen for seksjonen kan du enkelt endre ved å klikke i tidspunktet.
Blyanten på siden åpner opp et vindu hvor du kan gi en beskrivelse av seksjonen. Dette er kun for
deg eller oss - det vil ikke bli vist i frontenden.
Husk å klikke på lagre seksjoner.
Noen har sikkert lagt merke til et nytt punkt mellom blyanten og krysset, som fjerner seksjonen.
Klikker du på dette link ikonet åpner videoen i frontenden ferdig spolt til den seksjonen. Det er
med andre ord mulig å få en link til akkurat den seksjonen i videoen.

