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1 Innledning
Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg til å lage ditt første opptak i Camtasia Studio 8.

2 Bli kjent med Camtasia Studio
Når Camtasia åpnes, kommer man rett til redigeringsvinduet. Det består av tre deler:
I.
Clip Bin (Utklippstavle) og Library (Bibliotek)
II.
Canvas (Lerret)
III.
Timeline (Tidslinje)

Record the screen

Canvas

Clip Bin og
Library

Timeline
Figur 1

I canvas kan du spille av videoen du lager. Du kan også flytte på, endre størrelse på elementene i
videoen.
Timeline er der du setter sammen og redigerer på selve filmen. Øverst på timeline, vil du se ett bånd.
(Se figur 2)
Dette viser minutter og sekunder. Timeline er bygd
opp av "Tracks" (lag), som ligger over hverandre.
Figur 2
På Clip Bin vil du finne bilder, videoklipp, lydklipp osv
som blir brukt i prosjektet du jobber med. Trykker du på Library-knappen under, vil du få opp
forskjellige elementer til bruk i din video. F. eks. musikk klipp, bilder, snakkebobler, osv.
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3 Opptak av video fra Camtasia
3.1 Før vi begynner
1. Sørg for å ha alt klart til opptaket, slikt som PP-presentasjon eller andre dokumenter du skal vise,
mikrofon dersom du skal snakke, osv.
2. Trykk på knappen "Record the screen" øverst til venstre over Clip Bin.(Se figur 1)

3.2 Konfigurere lyd og bilde før opptak
1. Camtasia Studio minimeres til oppgavelinjen, og du vil nå få opp et opptaksverktøy. (Se figur 3)
Her kan du:
a) Endre størrelsen på skjermopptaket. Dette kan gjøres ved å velge "Full screen" (opptakeren
vil åpnes i fullskjerm som standard), velge en bestemt oppløsning under "Custom" eller du
kan dra i kantene på den striplete grønne rammen, og endre størrelsen manuelt. For å flytte
på opptaket trykker du og drar på merket i sentrum av den grønne rammen.
b) Skru av og på mikrofon og webcam.
For å velge hvilken lydkilde (mikrofon) du vil bruke, tryll pil-ned på lydknappen, og velg den
du ønsker.
Systemlyden fra din PC blir også tatt opp. For å skru av dette trykk på pil-ned på lydknappen,
og huk av "Record system audio".
For å justere mikrofonnivået, snakk inn i mikrofonen og dra lydvolumet opp til det lyser grønt
ca frem til midten av måleren.
c) Legge til tekst nede i høyre hjørne av videoen, eller klokkeslett og dato øverst i høyre hjørne.
Trykk på "Effects" og "Annotation" på menylinjen, og huk av for det du ønsker. Teksten du vil
ha i høyre nedre hjørne, skriver du inn etter å ha trykket på "Rec"-knappen.
d) Trykke på "Rec" når du er klar til opptak.

Figur 3
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3.3 Under opptak
1. Når du er klar til opptak, trykker du på "rec". Nedtelling fra tre starter, og etter nedtellingen vil
alt i den grønne rammen og alt du sier i mikrofonen bli tatt opp.
2. Gjør presentasjonen. Du vil se en boks under videoen (evt. ligger den på oppgavelinjen), der du
ser tid på videoen, slett-knapp, pause-knapp og stopp-knapp. Du kan også trykke F10 for å
stoppe.
Under opptak kan du flytte på skjermopptaket ved å trykke og dra på de blinkende hjørnene av
opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du på stopp.

Figur 4

3.4 Lagring av video
1. Etter du har stoppet opptaket, vil du få frem en forhåndsvisning av videoen. Fra dette bildet,
kan du velge å lagre og redigere, ferdigstille, eller slette.
a. For å lagre og redigere filmen,
i. Trykker du "Save and edit"
ii. Lagre filmen på datamaskinen
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iii. Velg oppløsning du vil at filmen skal lastes opp i senere. Dette er ett viktig
valg før redigeringen. Trykk på nedtrekksmenyen, og velg det som passer
best i forhold til hva du skal bruke videoen til.
iv. Deretter åpnes Camtasia Studio i redigeringsvinduet. (Se figur 1)
b. Dersom du ikke ønsker å redigere filmen, kan du ferdigstille den ved å trykke på
"Produce". Slik går du frem
i. Du blir bedt om å lagre selve film-filen ett sted på datamaskinen
ii. Velg oppløsning og format filmen skal produseres i. Du vil se en beskrivelse
for de forskjellige dimensjonene, formatene og en beskrivelse. (Se figur 4)
iii. Gi produksjonen ett navn og ett sted den lagres og trykk fullfør
iv. Du vil nå se en progresjonsbar, mens produksjonen gjøres klar
v. Når den er ferdig, åpnes videoen og du kan se den

