
 

Maken van screencasts

Met Kaltura Capture kan je zelf opnames maken van je beeldscherm. Deze 
screencasts kan je achteraf delen met medestudenten en docenten via jouw Media 

Galerij in Kaltura.

Met Kaltura Capture kan je schermopnames 
maken van jouw laptop of vaste computer 
(met headset), ongeacht of je een Windows of 
Mac toestel hebt.

Start je laptop/PC op.

Laptop/PC 

Voorbereiding + screencast maken

Software installeren

Standaard staan alle instellingen met betrekking 
tot het scherm, de camera en de audio correct.
Indien iets moet aangepast worden, controleer 
dan onderstaande aanpassingen.

Het scherm: selecteer ‘Generic PnP Monitor’

De camera: selecteer Integrated webcam. 
Je krijgt een preview van het camerabeeld.
Indien je geen webcam hebt of die niet wil 
gebruiken klik dan
op het blauwe
icoontje van 
de camera. 

Audio: selecteer je ingebouwde microfoon of 
externe headset.

TIP: test de set een 10-tal seconden uit. Bekijk en 
beluister deze video, zo kan je met een gerust 
hart de opname beginnen.
Indien er iets niet ok is kan je bovenstaande 
instellingen aanpassen.

Kaltura Capture instellen

Klik op de rode bol om je opname te starten. 
Er wordt afgeteld in het midden van het 
scherm en de opname begint. Rechtsonder in 
je scherm loopt de tijd van je opname mee.

Is je schermopname klaar,  klik dan op de 
rode ‘stop’-knop en bevestig je keuze.

In dit scherm kan je de titel, een omschrijving 
en tags ingeven. Klik op Save & Upload.
Je schermopname wordt nu doorgestuurd 
naar Kaltura. Sluit dit niet af voor je opanme 
100% geupload is. 

Schermopname starten/stoppen & uploaden

uick

Binnen de Kaltura
omgeving klik je op
Nieuwe Toevoegen
en kies je voor Kaltura
Capture.
Je krijgt een popup venster met de vraag of je 
Kaltura Capture wil openen. Klik op ‘openen’.

Indien je Kaltura Capture nog niet eerder 
gebruikt hebt, ga dan naar de volgende stap 
‘software installeren’. Anders ga je naar de 
stap 'Kaltura Capture instellen'.

Kaltura Capture opstarten

Log in op Toledo en klik
binnen 'Tools' op
‘Kaltura - Mijn media'.

Inloggen en Kaltura openen

Vanuit Kaltura kan je deze schermopname 
rechtstreeks delen met medestudenten of 
docenten. Dit doe je door de rechten op de 
schermopname te delen onder Samenwerking.
Extra informatie hierover vind je in de 
Quickstarter Kaltura voor Studenten. 
Download de Kaltura studentenhandleiding 
op het startpunt voor gedetailleerde uitleg 
over Kaltura en Kaltura Capture.

Schermopname delen

Capture

Indien de software al geïnstalleerd is op je 
computer, sla deze stap dan over.
Je krijgt onderstaand venster te zien.

Klik op ‘Download voor Windows’ of 
‘Download voor Mac’ en doorloop de              
installatie procedure. 

Klaar? Ga terug naar de vorige stap om de 
opname op te starten.


