Batch editing mulighetene
Klikk på gridden øverst til høyre i vinduet. Velg Batch Editing og det åpner seg en
menylinje nederst. Når du bruker batch editing kan du lettere redigere flere videoer
samtidig. Da blir det lettere å gjøre de like mtp tagging fx. Du får alltid et
bekreftelsesspørmål før du gjør endringene.

Å velge videoer
Du bruker søkefunksjonen Søk etter video, for å finne de videoene du ønsker å redigere.
Den finner du til høyre, rett over videobildene. Klikk på de videoene som skal endres.
Du kan søke flere ganger for å samle opp videoer. Hvor mange du har valgt ser du øverst
til venstre i Batch editing-vinduet hvor antallet vil stå. Klikker du på See selection (ved
siden av Updating videos) kan du sjekke de videoene du har valgt. Hvis noen videoer ikke
skal være med, klikker du på de. Skal du nullstille utvalget kan det være like greit å klikke
på krysset øverst til høyre, i Batch editing-vinduet. Da går du ut av Batch-editing
funksjonen og starter bare på nytt.

Publish / Unpublish
•

Her kan du publisere eller fjerne videoer fra publisering.

Promote / Unpromote
•

Disse funksjonene er det greit om vi på Medieseksjonen styrer. Det dreier seg om
hvilke videoer som skal ligge på forsiden.

Tag
•

Her kan du legge en eller flere tags på flere videoer.

Untag
•

Når du klikker på denne får du opp alle tagsene som er på de videoene du har
valgt. Dermed er det lett å fjerne de som ikke skal være der.

Place in category
•

Her kan du legge videoene i en category. En category av gangen.

Remove from category
•

Her kan du fjerne videoene fra en category av gangen.

Edit text
Med denne kan du sjekke eller gjøre noe med en eller flere av disse punktene:
• Tittel
• Beskrivelse
• Tags
• Category
• Publisering eller ikke publisering
På denne måten kan du lett sjekke hvilke metadata de forskjellige videoene har og kopiere
info fx. Her får du ingen kontrollspørsmål. Du lagrer hver enkelt video for seg.
MEN vær oppmerksom på at her er det ingen formateringsvalg i beskrivelsen av videoen.
Det blir altså ingen fine beskrivelser med linjeskift eller fete bokstaver fx .
Og en VELDIG dum ting er at all formatering fjernes når du lagrer en video her.
Mao - har du allerede laget en beskrivelse, som er fint formatert med fet skrift, linjeskift etc
blir alt dette borte når du lagrer videoen i batch editing.
MEN du kan kopiere teksten fra en videoe til andre og få sjekket hva som står.

Delete
•

Å slette flere videoer på en gang.

