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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

1. INLEIDING

MyMediasite is het videoplatform waarmee HvA docenten zelf opgenomen video’s kunnen bewerken, 

delen en downloaden. De Desktop Recorder applicatie is een software pakket om zelf kennisclip  

opnames te maken. Iedere docent kan deze applicatie downloaden via het Software Center op zijn/
haar HvA-laptop. Download eerste de applicatie voordat je de handleiding gaat doorlopen. In het 
software center heet de applicatie 'Sonic Foundry Mediasite Desktop Recorder'. De video’s worden 

opgeslagen op en gepubliceerd via dezelfde servers als HvA Webcolleges. 

2. MYMEDIASITE OMGEVING

• Open je browser (bij voorkeur Firefox of Chrome)

• Ga naar hva.nl/mijnvideo
• Log in met je HvA-ID.

3. PRESENTATIE AANMAKEN

Klik op de ‘+ Add Media’ knop, rechtsboven in het menu-balk

Mocht je je niet eerder geregistreerd hebben, klik dan voordat je verder gaat op 'Click Here' in de tweede groene 
balk. Dit is tevens een belangrijk scherm om naar terug te gaan, mocht je later de melding krijgen dat je 'not 
registered' bent. Druk vervolgens op ‘Record Desktop’ bij de eerste optie ‘I want to record my desktop now’. 

https://hva.nl/mijnvideo
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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

Geef je presentatie een naam en eventueel een beschrijving (dit kan je ook na de opname
bewerken). Druk op ‘Create and Launch’ 

De website gaat nu de Desktop Recorder applicatie op de computer lanceren. Omdat de browser 
een lokale applicatie probeert te lanceren, kan het zijn (afhankelijk van de gebruikte browser) dat er 
een waarschuwingsvenster te zien is. Geef hier je toestemming.
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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

4. DESKTOP RECORDER

De Desktop Recorder applicatie is nu geopend. Ga naar ‘Record’ om een nieuwe opname te 
maken. 

In de volgende stap krijg je de keuze tussen 4 verschillende opname mogelijkheden. 

Screencast + Video 
Een screencast maakt een video van je computerscherm, dit type opname is geschikt voor 
bijvoorbeeld software uitleg, en uitleg waar meer aanwijzingen, animaties en beweging in zitten. Met 
deze optie maakt je dus een video van alles wat er op je computerscherm afspeelt + van jezelf. 

Screencast + Audio 
Screencast zonder video 

Slideshow + Video 
Geschikt om PowerPointpresentaties met camera beeld op te nemen. 

Slideshow + Audio 
PowerPointpresentaties zonder video. 
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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

In het volgende scherm check je je camera resolutie, camera input en microfoon input. 

- Heb je gekozen voor een opname optie met video? Check dan of je goed in beeld staat en pas
eventueel de camera-positie aan. Door de camera size aan te passen, kun je het opnamebeeld
versmallen of verbreden.

- Doe een audio check, ga recht voor de microfoon zitten en praat zoals je normaal zou praten
tijdens een presentatie. Zorg ervoor dat de audio meter net in het geel komt.

- Klik als je klaar bent op 'Next'.

Selecteer welk deel van het scherm je opgenomen wil hebben. In de meeste gevallen is de 
beste optie om voor de volledige ‘Desktop’ te selecteren. Je kunt voor de optie 'Region' kiezen 
als je zelf het deel van je scherm dat opgenomen moet worden, wilt selecteren. Druk op het
groene vinkje om je keuze te bevestigen.  
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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

Dit is het laatste venster voor je opname begint. Zorg ervoor dat er geen vinkje staat bij ‘Show 
recording control panel’ anders blijft het afkijk-venstertje zichtbaar in je opname. 

Nu kan je je presentatie of PowerPoint in Slide Show modus zetten, of het venster die je 
opgenomen wilt hebben selecteren. Klik op ‘Record’ en het aftellen begint. Let goed op de 
instructies die onder het aftellen worden weergegeven. De sneltoets CTRL+F8 is erg handig om 
de opname te pauzeren. 
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Handleiding MyMediasite Desktop Recorder 

Op het moment dat je op ‘Finish Recording’ klikt wordt je presentatie geüpload naar je persoonlijke 
MyMediasite omgeving. 

Wanneer het uploaden klaar is komt er een venster tevoorschijn met de melding dat je upload klaar is, 
via ‘Open Presentation’ ga je naar je opgenomen presentatie in de MyMediasite omgeving. Hier kan je 
eventueel titel en beschrijving van je presentatie aanpassen of de ‘web-editor’ gebruiken (Edit Video) 
om je opname te bewerken. Verder kun je hier quizvragen toevoegen aan de video en een optie 
kiezen om je video te delen. 


	1. INLEIDING
	2. MYMEDIASITE OMGEVING
	3. PRESENTATIE AANMAKEN
	4. DESKTOP RECORDER

