FAQ:
VÆRD AT VIDE OM STREAMING
CFU Danmark har mange tusinde tv-udsendelser og film, der kan streames. Få her svar på dine
spørgsmål vedr. streaming.
Hvad er streaming?
Streaming betyder, at du kan afspille materialet online på computeren. Du skal således ikke gemme eller opbevare det fysisk. Streaming virker derfor kun, mens du er online på computeren.
Hvordan får jeg adgang til en streamet tv-udsendelse?
Når du vil se en streamet tv-udsendelse, skal du blot logge på dit lokale CFU’s Dantek Booking
med dit UNI-login. Systemet ser ud, som det plejer – vi har blot tilføjet muligheden for at afspille
online med det samme.
Kan jeg stadig modtage tv-udsendelser på dvd?
Alle vores tv-udsendelser kan købes på dvd. Det gælder både streamede og (endnu) ikke streamede tv-udsendelser.
I Dantek Booking viser et firkantet
ikon med startbillede af tv-udsendelsen, at den kan streames.
Et dvd-ikon viser, at tv-udsendelsen
ikke er konverteret til streaming, men
skal købes på dvd.
Dette gælder ældre tv-udsendelser.
Sæt hak ved indkøbsvognen og klik på Gem til køb, hvis du vil købe tv-udsendelsen på dvd.
Hvor finder jeg spillefilmene?
Spillefilm fra Nordisk Film kan streames via mitCFU, hvor du
logger på med dit UNI-login. Find alle CFU’s spillefilm på denne
måde:
• Klik på SØG I SAMLINGERNE
• Klik på KUN SPILLEFILM

• Skriv ’Nordisk Film’ i søgefeltet, og klik på Søg for at få alle
streamede spillefilm frem. Du kan også søge på filmtitlen, hvis
du kender den. Vær opmærksom på, at kun spillefilm fra Nordisk
Film kan streames.
• Klik på den spillefilm, du gerne vil streame
• Klik på BOOK OG AFSPIL SPILLEFILM
Spillefilm, der ikke kan streames, skal bookes i Dantek Booking på
samme måde som fx bogligt materiale.
Kan jeg bruge streamede tv-udsendelser og spillefilm som en del af min forberedelse?
Det er nemt at bruge streamede tv-udsendelser og spillefilm i forberedelsen, fordi du kan se materialet med det samme og ”spole” for at vurdere, om det er egnet til din undervisning.
Kan jeg få hjælp til at komme i gang med at bruge levende billeder?
CFU’s fagkonsulenter har udarbejdet pædagogiske vejledninger til en lang række tv-udsendelser
og spillefilm, og der kommer løbende flere til. Se de mange spændende pædagogiske vejledninger
på www.mitcfu.dk/filmogtv eller via Dantek Booking. Du er også meget velkommen til at kontakte
din lokale CFU-konsulent og få faglig sparring og inspiration til dit arbejde med film og tv i undervisningen.
Skal jeg have abonnement?
For at du kan streame, skal din skole have abonnementer hos CFU og AVU-medier. Det er gratis
at streame. Kan du ikke se materialet, kan det skyldes manglende abonnementer – spørg evt. din
skolebibliotekar – eller manglende plugins (se næste afsnit).
Hvad er Silverlight og Widevine?
Du kan se streamede tv-udsendelser og spillefilm, hvis computeren har installeret de to gratis
plugins Silverlight (tv-udsendelser) og Widevine (spillefilm). Når du søger i Dantek Booking og har
fundet materialet, vil systemet automatisk meddele dig, hvis de to plugins ikke allerede er installeret på din maskine. Du vil herefter blive linket videre til de seneste gratis download-versioner.
Husk at give pop-up-vinduet permanent tilladelse, så du også kan se materialet næste gang.
Hvilke platforme skal jeg bruge for at kunne se streamede udsendelser?
Streaming virker både på pc (Windows) og på Mac-computere. Herudover kan du
også se streamede spillefilm på din iPad; hent app’en ’CFU Film’ i App Store eller
brug QR-koden:

