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YouTube quick guide til Xpandr 
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Forberedelse til redigering: 

Download ALLE de videoer, du skal bruge til dit Xpandr projekt 

Du downloader en video ved at trykke på den lille firkant i højre hjørne: 

 

 

 

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

 

Start Xpandr Redigeringsværktøj: 

Når du har alle dine videoer, kan du starte Xpandr Redigeringsværktøj: 

 

Tryk på + for at oprette en ny Xpandr video. Navngiv video. 

Vælg din start video.  

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 af 6 

 

 

Du er nu klar til at begynde redigeringen i Xpandr. 

BASIS FUNKTIONER  

 

Vælg start-synsretning: 

Hvor vil du gerne have, at brugeren kigger hen når videoen starter? 

 

Tryk på:  i venstre hjørne af afspilleren for at sætte start-synretningen i en video. 

Beskær video: 

Hvis du vil ændre, hvornår videoen starter og slutter, kan du hive i de sorte bjælker på tidslinjen.  

 

 

Tilføj video til scene 

En scene kan bestå af flere videoer, som afspiller efter hinanden. Hvis du vil tilføje en video til din 

nuværende scene, kan du trykke på  til højre for tidslinjen og vælge den video du vil tilføje. 
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HOTSPOTS 

Når du skal sætte scener sammen i Xpandr, skal du indsætte hotspots, så brugeren kan bevæge 

sig mellem scenerne i dit Xpandr-projekt. 

Symbol Kigge-hotspot 

Symbolet kigge-hotspot forbinder én scene med én anden scene, ved at brugeren kigger på et 

symbol inde i VR-brillen. 

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

• Tryk på  

• Vælg Symbol:   

 

• Vælg den video, som du vil lave hotspot til. 

 

• Vælg det symbol, som brugeren kommer til at se i brillen 

 

• Vælg om du vil ændre på, hvornår hotspottet skal vises. 

 

TIP: Skal videoen pause når hotspottet bliver indsat? 

Tryk på  under ”Vælg varighed” og tryk ”Pause indtil valgt”. Ellers fortsætter videoen og starter 

forfra når den er slut. 

 

Eksempel på hvordan et symbol hotspot ser ud i brillen. 
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Quiz-hotspot: 

Et quiz-hotspot kan forbinde én scene med flere scener på én gang. 

 

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

• Tryk på kigge-hotspot symbolet  

• Vælg Quiz-hotspot:  

 

• Indtast det spørgsmål, du vil have i toppen af dit hotspot 

 

• For hver svarmulighed indtast tekst og vælg, hvor svaret skal lede dig hen. 

 

• Vælg hvornår du vil have vist quiz-hotspot.  

 

• Brugeren vælger via hotspottet ved at kigge på det svar, som man gerne vil vælge. 

TIP: Skal videoen pause når hotspot bliver indsat? 

Tryk på  under ”Vælg varighed” og tryk ”Pause indtil valgt”. Ellers fortsætter videoen og starter 

forfra når den er slut. 

 

Eksempel på hvordan et quiz hotspot ser ud i brillen. 
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3 vigtige pointer: 

 

1) Når du skal indsætte et hotspot, 

skal du gå til det tidspunkt i scenen, 

hvor du vil indsætte det. 

 

2) Når en scene bliver afspillet, vil den som udgangspunkt starte forfra. 

Hvis du vil have videoen til at stoppe, så brugeren har tid til at vælge, skal du 

trykke på: ”Pause indtil valgt”, når du indsætter hotspot. 

 

3) Hvad er en scene og hvad er en video? 

En video bliver til en scene, når du har tilføjet den til dit 

projekt. 

En scene er en video, du allerede har tilføjet - altså en 

redigeret video, som allerede er i brug i dit projekt. 

 

Når du skal tilbage til en eksisterende 

scene, fx Scene1, vælges ”Scene 1” 

under fanebladet ”Scene 

 

 

 

 

Vil du mere? 

Xpandr har mange andre funktioner. Du kan sætte tekst ind, bruge tale som interaktion, indsætte 

billeder, lyd og meget mere. 

Det kan du læse mere om i den fulde manual. 


