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Kas oled Panoptoga varem salvestanud?

A. Jah, saan ise hakkama

B. Jah, olen, kuid enam ei mäleta

C. Jah, salvestan kellegi abil

D. Ei ole salvestanud
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Võimalused
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Auditooriumis StuudiosKodus vm keskkonnas

SlaididAudio

Ilma õppijatetaKoos õppijatega

Salvestad ise Automaatne salvestus

Arvutiekraan

Testiküsimused YouTube videod Veebilingid

Kaamera video

Subtiitrid



Panoptoga salvestatud video näide (4:17)

Logi Panoptosse sisse, et näha testiküsimusi jm võimalusi.

https://bit.ly/3if2gjO
(lõpus on suur o-täht)
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https://bit.ly/3if2gjO


Enne kontrolli üle slaidid

● Pikkus max 20-30 minutit.
● Avaslaid teema, alateema ja õppejõu nimega.
● Lõpuslaid kokkuvõttega või tänuga.
● Slaididel järjekorranumbrid.
● Soovitavalt lihtne valge taust ja tume tekst.
● Kiri on piisavalt suur (22-28) ja kõigil slaididel ühesugune.
● Slaidide pealkirjad õigesti sisestatud.
● Viited allikatele.
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Enne kontrolli üle e-kursus, arvuti ja ruum

● Kas e-kursusel on Panopto plokk (muutmisrežiimis, vasakus 
servas)?

● Kas arvutis on Panopto programm (saab Panopto plokist)?
● Kas on piisavalt valgust ja valgus ei tule eest või küljelt?
● Kas veebikaamera ja mikrofon töötab? 
● Säti veebikaamera silmade kõrgusele otse (mitte alt üles).
● Välista kõik segajad (ka teised programmid).
● Vali ilma ratasteta tool.
● Vali sobiv taust.
● Pane arvuti vooluvõrku ja soovitavalt kaabliga internetti.
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Kas Sinu arvutis on Panopto programm?

A. Jah, on

B. Ei ole, aga kohe panen

C. Ei ole ja ei saa ise panna ka

D. Ei tea
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Panopto plokk ja programm

● E-kursus + Panopto plokk.
● Panopto programm arvutis - 

saab Panopto plokist.
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Kas Sul on Mac või Windows?

A. Mac

B. Windows
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A - Kontrolli audio ja audio 
kvaliteeti

B - Vali, mida salvestada.

B - Kursuse kaust ja 
korrektne pealkiri. 

D - Ava esitlus ja 
salvestamine käivitub 
automaatselt.

E - Slaidide näitamisel 
pole seadeid vaja muuta

F - Lõpus klõpsa Stop.

Kui tahad salvestada hiire liikumist, märgi linnukesega Capture Main Screen.

A
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MAC

A - Kontrolli audio ja audio 
kvaliteeti

B - Vali, mida salvestada.

C - Kursuse kaust ja 
korrektne pealkiri. 

D - Klõpsa Record.

E - Ava oma arvutis esitlus 
ja slaidišou.

F - Lõpus klõpsa Stop (C).

A

B

C
D ja F
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Proovime nüüd koos salvestamist!
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A. Ava Panopto arvuti töölaualt.

B. Logi sisse (nagu Moodle’isse).

C. Vali videole kursuse kaust ja sisesta pealkiri.

D. Kontrolli kaamera pilti ja heli.

E. Salvesta paar minutit slaide või ekraani.

F. Lae salvestus Panopto serverisse.



Kuidas lisada video e-kursuse avalehele?
URL-na või viidete leheküljele.
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Video tõstmine 
teise kausta ja 
pealkirja muutmine
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Kuidas muuta vaatamisõigusi?
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Panopto juhendid

Aadressil: https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto
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https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto


Videote muutmine Panoptos

14. septembri e-lõuna
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