Før du laster opp videoer til FilMet må du ha gjort noen forberedelser.
- FILNAVNSøkemotoren til FilMet er god. Derfor må ikke filnavnet inneholde noe annet enn hva
tittelen på videoen er. Søkemotoren søker ikke bare i titlene, taggene og beskrivelsen av
videoene, men også på filnavn. Derfor skal ikke filnavnet inneholde noe annet enn tittelen
på filmen.
- BESKRIVELSE Ha klart en kort beskrivelse av innholdet i videoen.
Beskrivelsen skal være forklarende nok for de som ikke aner noe om hvem eller hva som
vises. Hvem er det som snakker om hva?
Er videoen lang blir gjerne beskrivelsen også lang. Da vil jeg anbefale å gjøre den ferdig i
et tekstbehandlingsprogram først, og kopiere derfra - for å være sikker på formateringen.
Det er mulig å formatere noe, men det fungerer best for korte videoer. På lange
beskrivelser hvor en kopierer fra en hjemmeside fx, kan en få rare linjeskift og
fontstørrelser og det blir vanskelig å få det fint. Og fint vil vi ha det.
Men vær klar over at beskrivelsen av videoene i søkeresultat - blir komprimert og
uformatert. Dette for å vise mest mulig tekst. Men velger du en video blir det slik du har
bedt om - fint!
-EMNEORD - TAGS Emneord eller tags må vi også ha med. Denne gode funksjonaliteten må vi sørge for å gi
publikum og da er vi avhengig av at vi tagger godt nok.

- CATEGORY -

Hvilket institutt og fakultet - eventuelt senter - tilhører videoen.
Dette for å gi den riktig kategori og gjøre det mulig for publikum å finne den.
Hvis ikke videoen er plassert i en kategori vil den ikke vises - selv om det står at den er
publisert.
Her er link til hjemmesiden med det oppdaterte organisasjonskartet som kan hjelpe dere
med å finne riktig kategori.

- KONTAKTPERSON -

Noe jeg også ønsker er at vi legger inn kontaktperson.
Hva er epostadressen til den personen som kan avgjøre om videoen fremdeles er
relevant?
Og hvem kan kontaktes hvis vi lurer på noe om videoen.
Etterhvert vil det forhåpentligvis bli mange videoer her og derfor vanskeligere å huske
hvor de kommer fra alle sammen.
Vi vil på denne måten få en epostliste som skal brukes ved jevne mellomrom for å spørre
de ansvarlige om videoene deres er for gamle og bør byttes ut.

