
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse til klippeværktøj 

Rundtur på 
Fabrikken 
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For at blive bekendt med Xpandr Editor og mulighederne i VR, har vi lavet en 

øvelse til dig 

Du skal bygge en VR-oplevelse ud fra dette flowchart og storyboard. Du får i det følgende 

en præcis guide til, hvordan du opbygger VR-oplevelsen ud fra flowdiagrammet og 

storyboadet her. Flowdiagram øverst og storyboard nederst 

Trin 1. Åben Xpandr på tabletten og find rækken ved navn ”VR-seminar”. Download 

videoerne, hvis de ikke allerede er downloadet. En film er downloadet, hvis du ser et 

flueben i højre hjørne: 

• Indgang 

• Kantine 

• Auditoriet 1 

• Auditoriet 2 

• Podcast 1 

Scene 1 Scene 2

I scene 1 ses indgangen til IBC. Brillebæreren ser et hotspot efter 8 
sekunder og ledes derefter videre til Kantinen.

Efter 5 sekunder vises Kigge-hotspottet af typen Spørgsmål. Brillebæreren 
ser spørgsmålet ”Hvad vil du se?” og de to svar muligheder ”Uden for 
auditoriet” (Scene 3) eller ”Inde i auditoriet” (Scene 4).

Scene 3 Scene 4

Nu står brillebæreren udenfor auditoriet. Her indsætter du en Lyd, hvor 

du indtaler ”Du står nu uden for auditoriet. Læg mærke til de fine 
omgivelser omkring IBC’s lokaler”. 
Efter 7 sekunder i Scene 3 ser brillebæreren et Kigge Hotspot ved døren 
til auditoriet, som fører til Scene 4

I Scene 4 indsætter du en tekst. Her på skriver du ”I auditoriet er der 

plads til 150 siddende deltagere. Du har også adgang til to små og en stor 
skærm”. 

Scene 5 Scene 6

Scene 1

Indgang

Hvad 

vil du 
se?

Scene 3

Auditorie 1

Scene 4

Auditorie 2

Scene 2

Kantine
Hotspot

Herefter bygger du 

selv videre på 
flowdiagrammet.
Du bestemmer 

dermed selv, hvad der 
sker i Scene 5 og 6 og 

du afgør, hvordan de 
hænger sammen med 
resten af oplevelsen. 

Husk at Podcast 1 og 2 
endnu ikke er brugt
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• Podcast 2 

 

 

 

 

Trin 2.  Tryk på + for at oprette ny Xpandr video. Navngiv video. Tryk derefter på ”Næste” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 3: Vælg startvideoen ”Indgang”→ tryk ”Ok” 
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Trin 4: Forbind Scene 1 ”Indgang” med Scene 2 ”Kantinen” på følgende måde. 

1. Tryk på: Kigge-hotspot 

2. Vælg: ”Symbol” 

3. Vælg: Video ”Kantinen” – tryk ”næste” 

4. Vælg et symbol – tryk ”næste” 

  

 

 

 

 

 

 

5.  Vælg varigheden ”Herfra til slut” 

Trin 5: Forbind Scene 2 ”Kantinen” med ”Auditorie 1” OG ”Auditorie 2” på følgende måde: 

1. Tryk på Scene 2 nederst på siden under Scener. 

2. Tryk på:  Kigge-hotspot 

 

3. Vælg: ”Spørgsmål” 

 

4. Indtast spørgsmål: ”Hvad vil du se?” 

 

5. Indtast svar 1: Uden for auditoriet 
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6. Vælg destinationen til ovenstående svarmulighed: Video ”Auditorie 1” 

 

7. Tryk på ”Tilføj svarmulighed” 

 

8. Indtast svar 2: Inde i auditoriet 

 

9. Vælg destinationen til ovenstående svarmulighed: Auditorie 2 

 

10. Tryk ”Næste” 

 

11. Vælg varighed ”Herfra til slut” - Tryk ”bekræft” 

 

Trin 6: Forbind Scene 3 med Scene 4 på følgende måde: 

1. Tryk på Scene 3 nederst på siden. 

2. Tryk på:  

3. Vælg: ”Symbol” 

4. Vælg: Scene 4. Her er det vigtigt, at du vælger fanen med Scener og ikke fanen 

med Videoer, som er råmaterialet. 

 

5. Vælg et symbol - Tryk ”næste” 

6. Vælg varighed ”Herfra til slut” - Tryk ”bekræft” 

GEM DIN XPANDR VIDEO:  

 



  

Side 5 af 6 
 

Nu hænger alle dine videoer sammen. 

Nu er det din tur til at bygge flowdiagram og storyboard færdigt. Du vælger selv, 

hvordan de to næste scener hænger sammen. Du har Podcast 1 og 2 til rådighed og kan 

også vælge at bygge videre med de scener, du allerede har lavet. Du kan bygge videre på 

flowdiagrammet og skrive information til dine scener her:  

 

Opsæt dine tilføjelser i Xpandr. 

Se dit forløb i brillen. Brug guiden Xpander afspilningsmanual for hjælp hertil. 

Ekstra: 

Er symbolerne der, hvor du gerne vil have dem? 

• Se din film igennem på tabletten og flyt på symboler og tekst indtil det 

sidder korrekt. Du flytter på et symbol ved at holde fingeren på det og 

derefter vælge ”Omplacer”.  

Skal videoen måske pause, når du stiller spørgsmål?  

• Hold fingeren på spørgsmålet og vælg ”Rediger” → næste → ”Pause indtil 

valgt”. 
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Kig eventuelt i Xpandr Quick Guide, for at vide mere. 

 

 


