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INDLEDNING 

 

Trin 1.  

Åbn Xpandr på tabletten. 

 

 

 

Trin 2: Download videoer 

Videoer med [ ✓ ] er allerede downloadet. 

Den nemmeste måde at downloade videoer på er ved trykke på den lille firkant i højre hjørne af 

thumbnailen. 
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Man kan sætte flere videoer i gang med at downloade på samme tid. 

 

 

OBS: Download ALLE de videoer som du skal redigere i, før du starter Editor. 
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AFSNIT 1: START XPANDR EDITOR 

 

Trin 1.  Tryk på + for at oprette et nyt Xpandr projekt. Navngiv projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 2.  Vælg start video. 

 

Du er nu klar til at begynde redigeringen i Xpandr. 



  

Side 5 af 25 
 

AFSNIT 2: REDIGERING – TILPAS DINE SCENER 

 

Når du starter Xpandr Editor ser forsiden således ud (afhængig af din startvideo): 
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2.1. – START-SYNSRETNING 

Når man arbejder med VR i Xpandr, skal man altid huske, at brugeren i VR-brillen vil opleve det 

man redigerer i 360 °. Derfor er første trin at vælge start-synsretningen i oplevelsen.  

Altså, hvor kigger man hen, når man starter Xpandr videoen. 

 

Dette gøres ved at trykke på symbolet:  i venstre hjørne af afspilleren. 

 

Derefter kan man sætte start-synsretningen ved at trække videoen i den retning, man ønsker. 

Tryk derefter på ”Vælg” for at sætte retningen. 

 

 

Note: Når man har valgt start-synsretningen i en scene, vil ikonet i venstre hjørne blive gråt: 
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2.2. - START/SLUTTIDSPUNKT 

Det hænder, at man skal ændre start/slut tidspunktet på en video.  

 

Dette gøres ved at trække i de sorte bjælker på tidslinjen. 

 

 

I eksemplet herunder, er starttidspunktet ændret til 24 sekunder inde i videoen, og 

sluttidspunktet er ændret til 1 minut og 35 sekunder inde. 

 

 

 

2.3. – Lydstyrke 

Hvis du ønsker at ændre lydstyrke i en video, skal du trykke på  ikonet til højre for tidslinjen. 

 

• Lydstyrken justeres ved at hive i baren over ikonet. 

 

• Hvis lyden ønskes helt fjernet 

køres baren helt ned.  
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2.3. - TILFØJ VIDEO TIL SCENE 

Hvis du tilføjer en video mere til din scene, vil den blive afspillet i direkte forlængelse af den 

første video. 

• Du tilføjer en video ved trykke på ikonet  til højre for tidslinjen. 

 

• Vælg den video som du vil tilføje til scenen – og tryk ok.  

 

• Videoen er nu tilføjet til scenen.  
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2.4. – ÆNDRE SCENE SLUTNING 

 

Som udgangspunkt, er hver scene sat til at gentage sig selv når den når enden.  

I stedet for at gentage sig selv, kan du få scenen til at hoppe videre til en anden scene. Det gøres 

ved at trykke på  for enden af tidslinjen – og vælge den video eller scene, som du ønsker at 

gå til efter denne scene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK: Hvis du ønsker at gå tilbage til en scene, du har lavet tidligere, skal du vælge 

scene. Hvis du vælger video, vil du skabe en ny scene med den rå video.  
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AFSNIT 3: HOTSPOTS – FORBIND DINE SCENER 

Med Xpandr kan du gøre din VR-oplevelse interaktiv ved at indsætte hotspots, der forbinder dine 

scener.  

3.1. - KIGGE HOTSPOT – SYMBOL 

Den mest simple forbindelse fra en scene til en anden er kigge-hotspot via symbol. 

Med den kan brugeren bevæge sig mellem scener blot ved at kigge. 

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte hotspot symbolet.  

• Du indsætter et kigge-hotspot ved at trykke på: 

 

• Vælg ”Symbol” 

• Vælg den video eller scene du ønsker at gå til* 

• Vælg det symbol du ønsker bruge  

• Vælg hvornår du vil have symbolet vist (standard er ”Herfra til slut”) 

 

o Vælg evt. at videoen skal pause, når hotspot bliver indsat. Se avancerede 

indstillinger på side 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BEMÆRK: Hvis du ønsker at gå tilbage til en scene, du har lavet tidligere, skal du vælge 

scene. Hvis du vælger video, vil du skabe en ny scene med den video.  
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3.2. – KIGGE HOTSPOT – QUIZ 

Hvis du vil give brugeren flere valgmuligheder, kan du indsætte et Quiz hotspot. 

Dette er fordelagtigt, hvis du vil have brugeren til at tage stilling til noget konkret. Fx kan du stille 

dem et spørgsmål om noget, der sker i filmen. 

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte hotspot-symbolet.  

 

• Du indsætter et kigge-hotspot ved at trykke på: 

• Vælg ”Spørgsmål” 

• Indsæt 1 spørgsmål + de svar du ønsker* 

o Tryk på ”Tilføj svarmulighed” for at tilføje flere svar 

• Vælg hvornår du vil have symbolet vist (standard er ”Herfra til slut”) 

o Vælg evt. at videoen skal pause, når hotspot bliver indsat. Se avancerede 

indstillinger på side 13 

• Tryk på ”Bekræft” for at indsætte Quiz Hotspot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BEMÆRK: Hvis du ønsker at gå tilbage til en scene, du har lavet tidligere, skal du vælge 

scene. Hvis du vælger video, vil du skabe en ny scene med den video. 
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3.3. - KIGGE HOTSPOT: AVANCEREDE INDSTILLINGER 

 

Pause:  

Hvis du gerne vil have, at din video pauser indtil brugeren tager et valg, skal du tjekke ”Pause 

indtil valgt”. 

Når du har valgt pause, har du yderligere 2 undermuligheder: 

• Slør ved pause 

• Luk andre funktioner ved pause 

Slør ved pause: Denne mulighed slører videoen når hotspottet bliver indsat. På den måde kan du 

fjerne fokus fra videoen og øge fokus på hotspot.  

Luk andre funktioner ved pause: Hvis du vælger denne mulighed, vil alle andre hotspots, billeder, 

tekst og lyd blive fjernet, når hotspottet bliver indsat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK: Du kan ikke pause helt i starten af en video.  
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Tilpas Varighed 

Der kan være situationer, hvor du kun vil have et hotspot til at være der indenfor et bestemt 

tidsinterval (og ikke kun ”Herfra og til slut”. Så kan du trykke på Tilpas varighed. Via slideren kan 

du bestemme, hvornår vil have hotspottet til at være synligt. Se eksempel herunder. 

 

 

 

 

Finjustér placering 

Hvis du trykker på tandhjulet nederst på ”Vælg Symbol” siden, kan du finjustere hvor hotspottet 

skal placeres i videoen. Tryk på tilbage når du er tilfreds med placeringen. 
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3D symboler 

Hvis du hellere vil have et 3D Symbol, som kigge-hotspot symbol, kan du vælge fanebladet 3D 

under ”Vælg symbol” 

 

 

Her kan du vælge imellem en lang række 3D symboler, som, når indsat, fungerer som hotspot. 

Obs: Tryk på  tandhjulet for at vælge farve. 

 

Gå til specifikt tidspunkt 

Når du vælger destinationen for et hotspot, er 

det muligt at vælge et specifikt tidspunkt i en 

given video/scene. 

Dette gøres ved at trykke på tjekboksen i venstre 

hjørne over en video eller scene. Og bruger 

slider til at vælge, hvor hotspottet skal gå hen. 
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3.4. -TALE-HOTSPOT 

Hvis du ønsker at brugeren skal kunne navigere ved hjælp af tale, i stedet for at kigge, så kan du 

indsætte et: Tale-hotspot. 

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte hotspot symbolet.  

• Du indsætter et kigge-hotspot ved at trykke på:  

 

• Vælg den video eller scene du ønsker at gå til* 

 

• Indtast det ord, du ønsker, brugeren skal sige for at gå til den valgte video/scene. 

 

• Vælg om du vil tilføje endnu et ord, som Tale-hotspottet skal reagere på. Gentag så mange 

gange det er nødvendigt. 

 

• Tryk ”Done” når du er færdig. Tale-hotspottet er nu indsat. 

 

BEMÆRK: Tale-hotspot vil automatisk pause og sløre videoen, indtil brugeren træffer et 

valg. Hvis du IKKE ønsker at pause eller sløre video - se avancerede indstillinger på næste 

side. 

 

                                 

 

*BEMÆRK: Hvis du ønsker at gå tilbage til en scene, du har lavet tidligere, skal du vælge 

scene. Hvis du vælger video, vil du skabe en ny scene med den video. 
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3.5 TALE HOTSPOT: AVANCEREDE INDSTILLINGER. 

 

Hvis du vil bruge et tale-hotspot på et andet sprog eller tilføje et synligt spørgsmål sammen med 

hotspot, tryk da på:  i ”Indtast svar-ord”. Se herunder. 

Spørgsmålet bliver vist som et tekstbanner hen over videoen. 

Hvis du vil ændre indstillinger for pause, sløring eller fjerne andre indsatte hotspots, tryk da på: 

 i ”Tilføj endnu et valg”. Se herunder. 

• Hvis du fjerner ”Pause indstil svar” vil videoen fortsætte, imens den lytter efter svar fra 

brugeren. 

• Hvis du fjerner ”Slør ved pause” vil videoen forblive uændret, når hotspot indsættes 

• Hvis du tilføjer ”Luk andre funktioner ved pause”, vil alle andre hotspots, billeder, tekst, lyd 

og lignende blive fjernet fra videoen, når tale-hotspottet bliver tilføjet.  
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AFSNIT 4: INDSÆT MEDIER – BILLEDER, TEKST OG LYD 

Hvis du ønsker at indsætte enten almindelige 2D billeder, tekst eller lydklip, kan dette gøres nemt 

og helt simpelt via Xpandr. 

4.1 - TILFØJ BILLEDER 

Du kan tilføje billeder fra både din tablets kamera eller fra en lokal fil direkte i din Xpandr video. 

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte billedet.  

• Du indsætter et kigge-hotspot ved at trykke på:  

 

• Vælg om du vil tilføje billedet via kamera eller fra fil. 

 

• Tag billedet / vælg billede-fil. 

 

• Vælg om du vil tilføje tekst til billedet. 

o Indtast evt. tekst. 

 

• Vælg om du vil tilføje lyd til billedet 

o Tilføj evt. lyd. 

 

• Vælg hvornår du vil have at billedet til at blive vist (fra starten af video, fra nuværende 

position eller en tilpasset varighed). 
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4.2 - TILFØJ TEKST 

Det kan være nødvendigt at tilføje tekst for at forklare eller beskrive noget, eller bruge det som 

en info-boks. 

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte teksten.  

• Du indsætter tekst ved at trykke på:  

 

• Indtast den tekst du ønsker at indsætte og vælg evt. baggrundsfarve og tekstjustering:  

o Tryk på:  for at se, hvordan det kommer til at se ud i videoen.  

o Bemærk at du skal trykke ”enter” for at lave linjeskift i teksten. 

 

• Vælg om du vil tilføje lyd. 

 

• Vælg hvornår du vil have teksten vist i videoen. 

 

• Tryk ”Bekræft” for at indsætte teksten. 
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4.3 - TILFØJ LYD 

Med et par tryk i Xpandr kan du tilføje lyd. Du kan enten optage lyden direkte i Xpandr eller 

uploade en lokal lydfil.  

• Gå til det tidspunkt i scenen, hvor du kunne tænkte dig at indsætte lyden.  

• Du indsætter et lydklip ved at trykke på:  

 

• Vælg om du vil indtale et lydklip eller indsætte en lydfil. 

 

o OBS: hvis du vil have lyden gemt bag ved et symbol, så den først begynder at 

afspille, når en bruger kigger på et symbol, så tryk på:  og vælg ”Skjul bag 

symbol” 

o Hvis du vil have lyden til at gentage sig selv vælg da: ”Loop lyden”. 

o ”Tilpas videolyd” er valgt fra starten. Den mindsker lyden i videoen, så længe lyden 

afspiller hos brugeren. Dermed kan brugeren af VR-brillen bedre høre den indsatte 

lyd. 

 

• Du optager ved at trykke på ”optag nu” og stopper på ”stop optagelse”  

 

• Vælg hvornår du vil have lyden til at være i videoen. 

 

• Tryk ”Bekræft” for at indsætte teksten. 
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AFSNIT 5: REDIGER XPANDR VIDEOER 

 

5.1 – REDIGER EKSISTERENDE XPANDR VIDEO 

 

• Sørg for at din Xpandr Video er helt downloadet til tablet. 

• Tryk på videoen 

• Tryk på ”Rediger”  
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5.2 - ÆNDRE NAVN PÅ PROJEKT OG SCENE 

 

• Tryk på dit Xpandr video-navn for at ændre det. 

o HUSK at trykke på gem-symbol for at gemme. 

 

 

 

• Tryk på scene navn for at ændre det. 
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5.2 - REDIGER HOTSPOTS 

 

For at kunne redigere hotspots, tekst og lyde du allerede har indsat, skal du holde fingeren på 

det givne symbol i 2 sekunder. Herefter ser du en pop-ud-menu (se billeder herunder). 

 

           

 

• Ændre størrelse: Træk i slideren for at ændre symbolets størrelse. 

• Rediger: Trykker du på rediger, kan du ændre hvor fx et hotspot leder hen, hvilket symbol 

der er brugt osv.  

• Omplacer: Hvis du vil finjustere, hvor symbolet/teksten er henne i videoen, kan du med 

fordel trykke ”omplacer. Dermed får du mulighed for at bruge hele skærmen til at vælge, 

hvor det skal være. 

• Slet: Hvis du ønsker at slette det givne hotspot, tekst, billeder eller lyd. 

 

BEMÆRK: Lyd og tale-hotspot kan ikke redigeres.   
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AFSNIT 6: DIVERSE 

 

6.1. – SE GRAF OVER PROJEKT 

 

 

• Tryk på graf-symbolet nede til højre på skærmen: 

 

• Her kan du se, hvordan din Xpandr Video hænger sammen. 
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6.2. SLET SCENER / VIDEOER 

 

Øverst i højre hjørne i afspilleren OG på hver scene i ”Scener” afsnittet er der et kryds. 

Her kan du slette videoer indeni en scene eller hele scener ad gangen. 
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6.3 – RYD OP I DIN XPANDR VIDEO 

 

Øverst til højre i Xpandr editor er der en lille kost. 

Hvis du trykker på den, bliver alle scener, som ikke er forbundet til andre scener fjernet. Det kan 

være nødvendigt, hvis du fx har slettet et hotspot, men scenen stadig findes i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


