
2 Mediabestanden bewerken

Beheren mediabestanden

Kaltura is het videodistributieplatform van de Associatie KU Leuven binnen Toledo waar je 
videofragmenten kan opladen, bewerken en ook delen met andere gebruikers.

1 Mediabestanden opladen + delen

Video opladen Kaltura Capture instellen

Via de derde optie ‘samenwerking’ kan je de 
video delen met anderen. Je kan de rechten van 
de video volledig overdragen aan bv. je docent. 
Dit doe je via ‘Eigenaar media wijzigen’. Hierna 
zal je de video niet meer terug vinden in jouw 
mediabibliotheek. Of je kiest voor ‘Medewerker 
toevoegen’ waarbij je de docent mede-eigenaar 
maakt, en jullie beiden de video in jullie 
mediabibliotheek te zien krijgen.

Wanneer je een mediamedewerker toevoegt, kan 
je voor die persoon een of meerdere rollen 
instellen:
• co-editor (= kan filminstellingen aanpassen)
• co-publisher (= kan filmpjes delen in courses)
• co-viewer (= kan enkel bekijken)

Spreek vooraf goed af met de docent welke 
samenwerking je kiest!

Samenwerking

uick

Je vindt jouw opgeladen filmpje nu terug in 
jouw persoonlijke mediabibliotheek.

Uiterst rechts naast de titel van de video zie je 
het symbool van een potlood. Klik hierop om 
aanpassingen uit te voeren aan de video (Om  
een video te wissen: selecteer de video en 
klik op symbool van de 
prullenmand).

Video delen

Klik rechts op de blauwe knop ‘Nieuwe 
toevoegen’ en vervolgens Media-Upload.

Kies het bestand om op te laden of versleep 
het bestand naar dit veld.

Het fragment wordt nu opgeladen. Je kan de 
vooruitgang volgen, en krijgt een groene 
boodschap te zien als de upload geslaagd is. 
Je wordt ook uitgenodigd om de kenmerken 
van het bestand aan te vullen.      

Pas als het fragment 100% is opgeladen en de 
info is ingevuld, kies je voor opslaan.

Kaltura vind je in Toledo onder het menu Tools

Start

In Kaltura kan je mediabestanden bewerken. 
Dit doe je met de editor. Je opent de editor 
vanuit de bewerkingspagina van een 
mediabestand. Klik vervolgens op ‘Editor 
starten’.

Wat kan je allemaal doen vanuit de Editor?
1. Een kopie maken van je mediabestand
2. Een stuk knippen uit het mediabestand
3. Fade in of fade out toevoegen
4. Je wijzigingen bewaren

Editor

Voor een meer gedetailleerde uitleg rond het 
bewerken van video’s, verwijzen we naar de 
Kaltura studentenhandleiding die je op het 
startpunt kan terugvinden

Didactische tips


