Guide: Live med Twentythree
Twentythree er vores primære live-kanal, hvor vi nemt kan skære relevante klip ud af en livevideo og
efterfølgende bruge i en artikel. Tjek evt. også guiden til video med Twentythree.
Hvis du ikke er oprettet i Twentythree, da kontakt videoredaktør Silas Bang på siba@jfmedier.dk

Generelt for live
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Live aftales med en webredigerende eller ansvarshavende på redaktionen.
Live foregår som udgangspunkt i de faste live-ruder, vi har oprettet til hver redaktion.
Live foregår med brug af en mikrofon og helst et greb til mobilen (evt. stativ/stabilisator).
Live embeddes i en artikel med en ”Live: ”-rubrik.
Live foregår i horisontalt-format med telefonen på siden.
Det er ikke muligt at vende kameraet under live.

Hent embedkode
Inden du går live, skal embedkoden sættes ind i en artikel. Du finder embedkoden sådan her:
1.
2.
3.
4.

Log på Twentythree på pc via play.jfmedier.dk/manage
Klik på Live i menuen i toppen
Vælg den live-rude, der passer til din redaktion
Find og kopier embedkoden bag de to klammer i toppen:

5. Indsæt embedkoden i et kodefelt i en artikel
6. Sørg for at artiklen er en videoartikel, så live-videoen ligger i toppen
Efter liven skal embedkoden skiftes til den færdige video. Aftal det med Livecenteret.
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Send live fra mobil
For at kunne sende en video til Twentyhree fra din iPhone, skal du sørge for at have app’en
”Live - Twentythree” i AppStore. Hent den her.

Hvis du ikke logges direkte på skal du:
1. Åbne app’en
2. Skrive play.jfmedier.dk under Domain
3. Skriv din e-mail og den kode, du valgte ved
oprettelse
4. Tryk ja til at ”Live” må bruge kameraet og
mikrofonen
5. Vælg din redaktions faste live-rude i
oversigten*
6. Tryk Broadcast for at sende live
Efter liven vil videoen ligge under Videos i Twentythree,
hvorfra der kan hentes en ny embedkode.

*Brug test-ruden til tests. Hvis din lokalredaktion ønsker
egen live-rude, da kontakt Silas Bang eller Anders
Hjelmer Paulsen.

Skift indstillinger
I app’en kan du i bunden til venstre vælge en anden live-rude. Under tandhjulet til højre kan du:
▪
▪
▪
▪
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Logge ud
Slå HD video til eller fra afhængig af, hvor god forbindelsen er
Slå flash’en til (bruges helst ikke)
Vende kameraet (kan ikke gøres under live)

Undgå forstyrrelser
Et telefonopkald kan stoppe din live og wifi kan forstyrre den. Så hvis du sender live med mobilt bredbånd
skal du:
1. Slå wifi fra i iPhonens menu*
2. Slå Forstyr ikke til på halvmånen

Sørg dog også for, at du ikke kan blive forstyrret af nogen:
1. Gå ind iPhonens Indstillinger -> Forstyr ikke
2. Sørg for at Tillad opkald står på Ingen
3. Sørg for at Gentagede opkald er slå fra

*Hvis du sender live fra et wifi-netværk skal wifi selvfølgelig være slået til.

Tjek din hastighed
Hvis du ikke har god nok forbindelse, vil din live hakke og være en dårlig oplevelse for brugeren. Så tjek
gerne din forbindelse, inden du går live. Nogle gange vil mobilnetværket have en bedre forbindelse end
wifi.
Du kan teste din hastighed på din telefon på adressen https://speedof.me eller hente app’en Speedtest i
AppStore.
Du skal helst have en upload-hastighed på over 1 mbps og for at sende i fuld HD skal den være over 2 mbps.
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