Handleiding MyMediasite
Waarom MyMediasite?
MyMediasite is een videoplatform waar je veilig videobestanden kan uploaden en van daaruit kan plaatsen in Canvas. Dit is een goed beveiligd
platform dat voldoet aan de privacywetgeving rondom het maken van beeldmaterial. MyMediasite heeft daarnaast een apart programma waarmee
je je computerscherm kan opnemen samen met je audio en/of video. MyMediasite is van Mediasite, ook wel bekend van de webcolleges.

Hieronder staan de verschillende hoofdstukken van deze MyMediasite-handleiding. Klik aan om naar het betreffende hoofdstuk te gaan.
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Aanmelden bij MyMediasite
1. Authenticate
Ga naar:
https://webcolleges.uva.nl/mediasite/mymediasite.
Login met uw UvA-ID via de ‘Authenticate’ knop.
Al een account? Dan kom je meteen binnen bij
MyMediasite.
Nog geen account? Volg dan nog de volgende
twee stappen.

2. Vul je gegevens in
Vul je gegevens in en klik op ‘Continue’.
Let op: bij e-mailadres vul je je echte e-mailadres
in, géén: uva-id@uva.nl.

3. Activeer je account
Je krijgt een email met een link. Volg deze link om je account te activeren.
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Upload een videobestand van je computer
1. Add Media
Wanneer je bent ingelogd, klik je rechtsboven in het
scherm op ‘Add Media’.

2. Browse Files
Op het volgende scherm krijg je drie opties. Klik op
de meest rechter optie: ‘I want to upload a file from
my computer’.

3. Kies het gewenste videobestand
Zoek het bestand op je computer dat je wilt
uploaden en klik op ‘Openen’.

4

4. Vul de gegevens van de video in
Op het volgende scherm geef je je video een
herkenbare naam (noem in ieder geval het vak
waarvoor je de video hebt gemaakt). Klik op ‘Create
Presentation’.

5. Upload de video
Als je de video hebt aangeklikt, duurt het soms even
een paar seconden voordat het scherm reageert,
maar daarna word je automatisch doorgelinkt naar
een pagina waarop te zien is dat de video wordt
geüpload. Tijdens het uploaden zie je dat de blauwe
balk volloopt. Laat dit scherm open staan net zo
lang totdat de video is geüpload. Bedenk dat dit
lang kan duren, zeker als je video groot is. Thuis
kan het lang duren (30-60 minuten, afhankelijk van
je uploadsnelheid en de grootte van het bestand).
Let op: duurt het uploaden langer dan 60 minuten,
dan wil de website nog wel eens een time out geven
en stoppen met uploaden. Hiervan krijg je als het
goed is een foutmelding. Kijk in dat geval of je het
nog een keer kunt proberen (bijvoorbeeld met een LAN-kabel). Lukt het niet, ga dan naar een locatie met een hogere uploadsnelheid.
Nadat de video succesvol is geupload, wordt de video verwerkt op de website (het wordt omgezet in een ander type format). De tekst op het
scherm verandert van ‘Uploading Media’ in ‘Currently Working’. Voor dit omzetten van het videoformat hoef je niet op de website te blijven – je kan
het scherm nu dus afsluiten. Hoe lang het omzetten duurt, is afhankelijk van hoe druk het is op de server. Tussen een uur en een dag is normaal,
je krijgt een melding wanneer dit klaar is.
LET OP: Een video staat standaard op ‘private’: alleen jij kan de video zien. Zorg ervoor dat anderen de video ook kunnen zien! Zie hiervoor het
hoofdstuk “Maak de video zichtbaar voor anderen” en klik hier.
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Maak en upload een desktopopname
Met een desktopopname neem je (een deel van) je computerscherm op en aanvullend je audio en/of video doormiddel van een ingebouwde
microfoon en webcam of een op de computer aangesloten microfoon en camera.

1. Installeer Mediasite Desktop Recorder
Add Media
Wanneer je bent ingelogd, klik je rechtsboven in het
scherm op ‘Add Media’.

Download Mediasite Desktop Recorder
Heb je een UvA laptop? Dan zit deze in de
softwarecatalogus onder de naam UvA-Clipmaker.
Heb je een persoonlijke of zelfsupport PC? Klik dan
op de ‘Add Media’ pagina op: ‘download the
Mediasite Desktop Recorder’.

Installeer en registreer het programma
Vervolgens kom je op de downloadpagina.
Mediasite herkent automatisch welk
besturingssysteem op de computer staat zodat je
de juiste versie downloadt. Dit geldt niet voor
MacOS-gebruikers met besturingssysteemversie
10.15 (Catalina) of hoger! Zij downloaden Mediasite
via de AppStore-App.
Download en installeer het programma zoals je
gewend bent door de drie stappen te doorlopen.
LET OP: Zorg dat je alle drie de stappen doorloopt
en dus na het installeren op de ‘Register’ knop klikt,
anders werkt MyMedia site niet!
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2. Maak een desktopopname met MyMediasite
Open het op je computer geïnstalleerde programma Mediasite Desktop Recorder.

Klik op ‘Record’

Kies of je video of alleen audio wil opnemen
Geef je video een titel bij ‘presentation name’, kies
een recording type en klik op ‘Next’.

Controleer de instellingen van je hardware
Controleer of de webcam het doet (indien van
toepassing) en of het geluid uitslaat (het roodoranje-groene balkje).
Wanneer je een externe microfoon of camera hebt
aangesloten, kan je die hier selecteren.
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Selecteer het gebied dat je wilt opnemen
Je hebt de mogelijkheid om je gehele desktop op te
nemen, een ‘Window’ (je scherm zonder de
startbalk) of om zelf een deel van je scherm te
selecteren. Klik op het groene vinkje.

Start de opname
Controleer de instellingen en klik op ‘Record’. Het
programma telt af van vijf en begint dan de
opname.

Stop de opname
Wanneer je bij de vorige stap hebt aangegeven de
‘control panel’ te willen zien, zie je deze
rechtsonder. Deze kan je minimaliseren als het in
beeld komt. Klik als je klaar bent met de opname op
‘Finish’.
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3. Upload de opname
Zodra je de opname hebt gestopt uploadt hij
automatisch. Wacht tot het uploaden klaar is.
Meestal duurt dit niet meer dan een paar minuten.
Bij een lage internetsnelheid en een lange opname
kan dit oplopen tot enkele tientallen minuten.
Zodra het uploaden voltooid is, ontvang je een mail
van webcolleges@uva.nl en is de opname te vinden op https://webcolleges.uva.nl/mediasite/mymediasite. Het kan even duren voor je de opname
kan afspelen op de website van MyMediasite omdat de video verwerkt wordt op de website (het wordt omgezet in een ander type format). Hoe
lang het omzetten duurt, is afhankelijk van hoe druk het is op de server. Tussen een uur en een dag is normaal, je krijgt een melding wanneer dit
klaar is.
LET OP: Een video staat standaard op ‘private’: allen jij kan de video zien. Zorg ervoor dat anderen de video ook kunnen zien! Zie hiervoor het
hoofdstuk “Maak de video zichtbaar voor anderen” en klik hier.
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Maak de video zichtbaar voor anderen
1. Ga naar de geüploade video
Ga naar
https://webcolleges.uva.nl/mediasite/mymediasite.
Op de homepagina staan al je geüploade video’s.
Klik op de video die je zichtbaar wil maken voor
anderen.

2. Bepaal wie de video mag zien
Op de pagina van de video staat rechtsonder het
kopje: ‘Who can view?’
Wanneer je deze op ‘My organisation’ zet, kan
iedereen met een UvA-ID én de link de video zien.
Deze instelling is nodig om de video goed te laten
werken in Canvas.
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Plaats je video in een Canvascursus
1. Bewerk de pagina of assignment waar je de video wil plaatsen
Ga daar naar de pagina of assignment waar je de video toe wilt voegen en klik op ‘Edit’.

2. Selecteer Webcolleges als externe tool
Klik op V om extra externe tools te laden en kies
daar voor Webcolleges.

3. Plaats de video in de Canvaspagina
Klik achter de video die je wilt toevoegen op de
knop: ‘Add to Workshop Kennisclips voor UvA
Docenten’. Er verschijnt een drop-downmenu. We
adviseren één van de volgende twee opties:
Presentation Link: deze optie plaatst de titel van
je video als link in de tekst.
Player Only: deze optie plaatst de video zelf in de
tekst.
Een video staat standaard op ‘private’. Wanneer je
dit nog niet hebt aangepast op de Mediasite
website staat er achter je video de knop: ‘Make
Viewable’. Wanneer je hierop klikt, wordt je video
zichtbaar voor je studenten en kan je de video
toevoegen aan je Canvaspagina.
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Probleemoplossing
Ervaar je problemen of krijg je een foutmelding? Neem contact op met het AVC: info-avc-icts@uva.nl.
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