Guide: Twentythree som video-player
Twentythree er vores primære videoplayer, som vi bruger til at uploade video, der skal embeddes i artikler.
Du kan desuden også uploade lyd.
Hvis du ikke er oprettet i Twentythree, da kontakt videoredaktør Silas Bang på siba@jfmedier.dk

Upload fra app
For at uploade en video til Twentyhree fra din iPhone, skal du sørge for at have app’en ”Upload” fra
Twentythree i AppStore. Hent den her.
Hvis du ikke logges direkte på, skal du:
1. Åbne app’en
2. Erstat teksten video.example.com med play.jfmedier.dk og tryk Continue
3. Skriv din e-mail og den kode, du valgte ved oprettelse
4. Sørg for, der er vinget af i keep me logged in og tryk Log in
5. Tryk Grant Acces i næste vindue og vælg dernæst Go back to application
Når du er logget ind, skal du:
1. Vælg Choose video from Library
2. Vælg den video, du vil uploade.
3. Under Channel skal du vælge dit medie
eller testmappen
4. Skriv en titel under Title
(Tænk på den som en rubrik for videoen) *
5. Skriv minimum byline under Description
fx: Video: Silas Bang *
6. Tryk Save.
*Hvis du har svært ved at skrive titel og beskrivelse, så
prøv at holde fingeren nede på feltet ét sekund. Da bør
tastaturet komme frem.

Log ind på pc
For at hente fx en embedkode til en video skal du logge ind på Twentythree på din pc:
1. Gå til denne adresse: play.jfmedier.dk/manage
2. Skriv din e-mail og den kode, du valgte ved oprettelse
3. Sørg for, der er vinget af i Keep med logged in og tryk Log in.

Skift startbillede
Det første billede i en video er essentielt for, hvor mange, der trykker play. Det kaldes en thumbnail.
Det er nemt at skifte thumbnail i Twentythree på pc.
1. Gå ind på din video
2. Vælg Thumbnail i venstre side
3. Nu kan du køre slideren til højre eller venstre og finde det rigtige billede.
Når du klikker, gemmes billedet som den nye thumbnail.
Det er også muligt at uploade fx et af fotografens billeder som thumbnail. Det kan også bruges til at
sætte et billede på din uploadede lydfil.
1. Klik på Vælg fil og find billede på din pc
2. Klik Save thumbnail.

Hent embedkode
1.
2.
3.
4.
5.

Gå ind på Twentythree på din pc
Vælg din video
Sørg for, at Unpublished ændres til Published
Klik på embed
Kopier den lange embedkode og sæt den ind i din arktikel*

Hvis videoen skal embeddes i Ritzau Livewire eller bruges som podcast, skal du under Choose
player vælge enten JFM Podcast Player eller Ritzau Livewire, inden du kopierer koden.

Skift titel, beskrivelse og kategori
Hvis du vil ændre din titel, beskrivelse eller den kanal, din video ligger på, gøres det sådan her:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå ind på Twentythree på din pc
Vælg din video
Vælg Details i venstre side
Opdatér Title, Description og evt. Category
Tryk på Save changes

Slet en video
1.
2.
3.
4.

Gå ind på din video på Twentythree på pc
Vælg Details i menuen til venstre
Vælg Delete Video i bunden
Vælg Ok

Når først videoen er slettet, er det ikke muligt at genskabe den.

Foretag simpel redigering
Det er muligt at beskære din video i starten eller slutningen på i Twentythree på pc. Det kan for eksempel
være godt at gøre ved en video optaget live:
1. Gå ind på din video
2. Vælg Editor til venstre
3. Sørg for, at der er valgt Multiply i toppen. Dermed laver du en kopi frem for at beskære den
oprindelige video
4. Klik på Click here to make the first new clip out of this video
5. Beskær nu videoen ved at trække i slutningen eller enden af den grønne linje i bunden.
6. Vælg derefter Create new clip I højre hjørne
7. Husk bagefter at slette den oprindelige video fra Twentythree, hvis du er tilfreds med den nye.

Download en video
1. Gå ind på din video på Twentythree på pc
2. Vælg Download i menuen til venstre
3. Klik på pilen ud for Original file
Det er også muligt at downloade i lavere opløsning eller kun at downloade lyden eller thumbnail-billedet.

Upload undertekster
Det er muligt at uploade en såkaldt SRT-fil med undertekster til en video. Selve filen er nemmest at lave ved
at uploade videoen til Youtube, indsætte tekster der og dernæst downloade en SRT-fil.
Filen kan derefter uploades til Twentythree på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå ind på din video på Twentythree på pc
Vælg Subtitles i menuen til venstre
Klik på Vælg fil og find SRT-filen på din pc
Skift Language til Danish
Tryk Upload subtitles

Erstat videoen med en ny
1. Gå ind på din video på Twentythree på pc
2. Klik ind på Replace
3. Vælg Upload file

