
Videote  muutmine  
                       Panoptos
Triin Marandi ja Kait Krull
september 2021
e-lõuna



1. Video tõstmine teise kausta ja pealkirja 
muutmine.

2. Video kustutamine.
3. Video lõikamine.
4. Sisukorra korrastamine.
5. Testiküsimuste lisamine.
6. YouTube video lisamine.
7. Veebilehe lisamine.
8. Subtiitrite lisamine käsitsi.
9. Ingliskeelsete subtiitrite lisamine 

automaatselt.
10. Slaidi(de) asendamine.
11. Teise video vahele lisamine.
12. Muudatuste avaldamine.
13. MP4-video laadimine Panoptosse.
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Võimalused



1. Video tõstmine teise 
kausta ja pealkirja 
muutmine
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2. Video kustutamine 
(1 kuu võimalik taastada)
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3. Video lõikamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Suurenda ajajoont.

3. Alguse lõikamiseks klõpsa 
alguses hallil joonel ja lohista 
hiirt paremale.

4. Lõpu lõikamiseks klõpsa 
lõpus hallil joonel ja lohista 
hiirt vasakule.

5. Keskelt lõikamiseks klõpsa 
audiojoonel soovitud kohal ja 
lohista hiirt.

6. Avalda muudatused nupust 
Apply.



Ära palun nii tee!
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Lõikeid on liiga palju ja võib juhtuda, et ...

● Panopto pole võimeline sellest podcasti jaoks videot tootma;
● muudatuste tegemisel tekivad vead;
● veebilehitseja jookseb suure andmemahu pärast kokku. 



4. Sisukorra korrastamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Klõpsa Contents.

3. Sisukorras oleva teksti 
muutmiseks klõpsa tekstil ja 
muuda ja klõpsa Enter klahvi.

4. Sisukorras oleva teksti 
kustutamiseks klõpsa tekstil, 
kustuta ja klõpsa Enter klahvi.

5. Puuduva teksti lisamiseks 
klõpsa Add a title ja sisesta 
tekst ja klõpsa Enter klahvi.

6. Avalda muudatused nupust 
Apply.

Aktiveerib võimaluse ekraanisalvestuselt (nt pdf) pealkirju 
automaatselt sisukorda lisada.



5. Testiküsimuste lisamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Markeeri ajajoonel sobiv koht 
(punane joon).

3. Klõpsa Quizzes või testi nupul.

4. Lisa testi/küsimuse pealkiri 
(tuleb sisukorda).

5. Vali küsimuse tüüp.

6. Sisesta küsimuse tekst ja 
vastused. Märgi ära õige 
vastus.

7. Vaata üle seaded.

8. Avalda muudatused nupust 
Apply.



6. YouTube video lisamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Markeeri ajajoonel sobiv koht 
(punane joon).

3. Klõpsa video nupul.

4. Sisesta video veebiaadress.

5. Vaata üle seaded.

6. Muuda video pealkiri 
sisukorras.

7. Avalda muudatused nupust 
Apply.



7. Veebilehe lisamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Markeeri ajajoonel sobiv koht 
(punane joon).

3. Klõpsa veebilehe nupul.

4. Sisesta veebilehe pealkiri 
(tuleb sisukorda).

5. Sisesta veebilehe 
veebiaadress.

6. Muutmiseks klõpsa 
sisukorras veebilehe pealkirjal 
ja vali Edit.

7. Kustutamiseks klõpsa 
sisukorras veebilehe pealkirjal 
ja vali Delete.

8. Avalda muudatused nupust 
Apply.



8. Subtiitrite lisamine 
käsitsi
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Klõpsa vasakus menüüs 
Captions.

3. Klõpsa audiojoonel sobival 
ajahetkel (markeerib punane 
joon). 

4. Sisesta soovitud tekst ning 
vajuta Enter klahvile.

5. Subtiitri muutmiseks klõpsa 
subtiitril või Edit lingil.

6. Subtiitri kustutamiseks 
klõpsa subtiitril ja kustuta 
tekst või klõpsa Delete lingil. 

Lisatud subtiitrit näidatakse kuni järgmise subtiitrini või video lõpuni.



9. Ingliskeelsete subtiitrite 
lisamine automaatselt
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1. Oota, kuni video on ära 
protsessinud.

2. Oota veel (alla 24 tunni), kuni 
subtiitreid luuakse.

3. Mine video muutmisrežiimi.

4. Vali Captions - Import 
Captions - Import automatic 
captions.

5. Toimeta subtiitrid üle.

6. Avalda muudatused nupust 
Apply.

Kõigi automaatselt lisatud ingliskeelsete subtiitrite 
kustutamiseks mine video seadete lehele - vali vasakust 
menüüst Captions -  Delete captions. 



10. Slaidi(de) asendamine
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1. Mine video muutmisrežiimi.

2. Klõpsa vasakul Slides ja lae 
uued slaidid failina üles.

3. Kustuta ajajoonelt üleliigne 
slaid ära klõpsates ajajoonel 
slaidil ja prügikastil.

4. Klõpsa audiojoonel sobival 
ajahetkel (markeerib punane 
joon). 

5. Klõpsa soovitud slaidi + märgil.

6. Asukoha muutmiseks klõpsa 
ajajoonel slaidil ja 
pliiatsi-nupul.

7. Avalda muudatused nupust 
Apply.



11. Videoklipi vahele 
lisamine
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1. Salvesta uus vaheklipp.

2. Mine video muutmisrežiimi.

3. Klõpsa audiojoonel sobival 
ajahetkel (markeerib punane 
joon). 

4. Klõpsa audiojoone kohal + 
märgil ja vali Add a clip.

5. Vali vaheklipp ja klõpsa Insert.

6. Lõika videost üleliigsed kohad 
välja.

7. Avalda muudatused nupust 
Apply.



12. Muudatuste 
avaldamine
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Pärast nupul Apply klõpsamist 
hakatakse videot protsessima ja sel ajal 
pole ta vaadatav.

Hiljem on võimalik videos kõike muuta.

Revert tühistab kõik muudatused.



13. MP4-video laadimine 
Panoptosse 
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1. Pärast video üleslaadimist 
mine video seadete lehele ja 
vali vasakult  Outputs.

2. Määra videole Primary Video 
Only - klõpsa Apply.


