FAQ: Værd at vide om streaming
CFU Danmark er nu klar til at streame tusindvis af tv-udsendelser, dokumentarfilm, kortfilm, reklamefilm
og spillefilm. Du kan benytte den nye service allerede i dag. Læs mere herunder.
Hvad er streaming?
Streaming betyder, at du kan afspille materialet online på computeren. Du slipper for at gemme eller
opbevare tv-udsendelsen fysisk. Streaming virker derfor kun, mens du er online på computeren.
Hvordan får jeg adgang?
Når du vil se en streamet tv-udsendelse, skal du blot logge på dit lokale CFUs Dantek Booking med dit UNIlogin. Systemet ser ud, som det plejer – vi har blot tilføjet muligheden for at afspille online her og nu.
Kan jeg stadig modtage materialet på dvd?
Streamede tv-udsendelser kan også fortsat
købes på dvd. Du ser forskellen i ikonet til
højre i søgeresultatet.
Det firkantede ikon med startbillede af
udsendelsen viser, at tv-udsendelsen kan
streames, mens dvd-skiven betyder, at tvudsendelsen skal købes.
Streaming =

Køb =

Kan jeg bruge streamede udsendelser som en del af min forberedelse?
Det er nemt at bruge streamede udsendelser i forberedelsen, fordi du kan se udsendelsen med det samme
og ”spole” for at vurdere, om udsendelsen er egnet til undervisningen. Når du har fundet den tvudsendelse, du vil bruge i undervisningen, kan du også vælge at købe den som dvd, så du ikke er afhængig
af internettet for at vise udsendelsen i klassen.
Kan jeg få hjælp til at komme i gang med at bruge levende billeder?
CFUs fagkonsulenter har udarbejdet pædagogiske vejledninger til en lang række tv-udsendelser og film, og
der kommer løbende flere til. Du er også meget velkommen til at kontakte din lokale CFU konsulent og få
faglig sparring og inspiration til dit arbejde med tv og film i undervisningen.
Skal jeg have abonnement?
Din skoles abonnementer ved CFU og AVU-medier bestemmer, hvilke genrer og kanaler du har adgang til.
Med abonnement er det gratis at modtage streaming - lige meget, hvor mange tv-udsendelser du bruger.
Kan du ikke se tv-udsendelsen, kan det evt. skyldes manglende abonnementer, spørg evt. din
skolebibliotekar.
Hvad er Silverlight?
Du kan modtage streamede tv-udsendelser og film, hvis computeren har installeret det gratis Microsoft
værktøj, der hedder Silverlight. Når du søger i Dantek Booking og har fundet en tv-udsendelse, vil systemet
automatisk meddele dig, hvis Silverlight ikke allerede er installeret på din maskine. Du vil herefter blive
linket videre til seneste gratis download version. Husk at give pop-up vinduet permanent tilladelse, så du
også kan se udsendelserne næste gang.
Hvilke platforme skal jeg bruge for at kunne se streamede udsendelser?
Streaming virker både på pc (Windows) og på Mac computere. Pt. er det ikke muligt at se streamede
udsendelser på tablets eller mobiltelefoner. Du kan derfor heller ikke se streaming på din iPad.
Skoler uden abonnement kan se tv-udsendelsen ”Ida är utfryst”, del 1:8 af Vara vänner” fra SVT2 med pædagogisk
vejledning til medio december 2011. Find udsendelsen i det lokale CFUs Dantekbase.
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