OPPSETT AV STRØMMING FRA ET VIRTUELT
AUDITORIUM
ALTERNATIV 1:
•
•
•
•
•
•

Logg deg inn på kontoen din på strømmetjenesten du bruker (f.eks. Vimeo eller YouTube).
Verten ringer til det virtuelle auditoriet fra join.nhn.no (se bruksanvisning på nhn.no/video/join). Be
alle talerne om å gjøre det samme.
Som vert går du inn i kontrollpanelet og velger "Legg til deltaker" og limer inn RTMP-lenken du
har fått generert fra strømmetjenesten du har valgt. Velg deretter "gjest" i nedtrekksmenyen.
Nå sendes samtalen fra det virtuelle auditoriet over til strømmetjenesten.
På strømmetjenesten sin hjemmeside velger du "Go Live" (eller noe tilsvarende). I Vimeo må du
huke av for "Preview" i vinduet der du finner RTMP-lenken, for å se forhåndsvisningen og for å
velge "Go Live".
Finn lenken til strømmingen av møtet og send denne til alle deltakerne.

ALTERNATIV 2:
•
•
•

Send RTMP-lenken du har fått generert fra strømmetjenesten til Norsk Helsenett
(kundesenter@nhn.no), så kan vi sette det opp slik at hver gang verten ringer inn til det virtuelle
auditoriet du har valgt å bruke, så starter strømmingen automatisk mot strømmetjenesten.
På strømmetjenesten sin hjemmeside velger du "Go Live" (eller noe tilsvarende). I Vimeo må du
huke av for "Preview" i vinduet der du finner RTMP-lenken, for å se forhåndsvisningen og for å
velge "Go Live".
Finn lenken til strømmingen av møtet og send denne til alle deltakerne.

EKSEMPEL PÅ STRØMMETJENSTER

Vimeo
Krever en Vimeo premium-konto (koster en månedlig sum). Her kan man sette opp en fast strømming
som har den samme RTMP-lenken for hver gang. Alt du trenger å gjøre da er å logge inn på Vimeo og
velge Go Live (husk å huke av for "Preview"). Vimeo gir deg muligheten til å passordbeskytte
strømmingen, og det passordet kan du endre for hver gang du skal gjennomføre et møte.

Hjelpesider for Vimeo: https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/115012811168-Vimeo-Liveoverview#golive

YouTube
Gratis å bruke, men strømmen kan ikke passordbeskyttes. Strømmen kan settes til å være privat, slik at
kun forhåndsgodkjente Google-kontoer får tilgang, eller den kan settes til å være "Unlisted" slik at den
ikke er søkbar og kun tilgjengelig for de som har fått lenken. Den kan ta over 24 timer å få generert en
RTMP-lenke, så her må man være ute i god tid.

Hjelpesider for YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/9227510

Norsk Helsenett tilbyr ikke support på oppsett og bruk av strømmetjenester.

