Vejledning – video på hjemmesiden
For at kunne lægge en video på F-CMS hjemmesiden, skal du først uploade den via YouTube, og det er
muligt hvis du opretter en Google-konto.

Der findes en vejledning på YouTube der viser hvordan man opretter en Google-konto:
https://www.youtube.com/watch?v=S_CcNqJJQKg

Dog er måden man opretter en Google-konto blevet ændret lidt siden at de har lavet vejledningen, men
den beskriver det meget godt, er du i tvivl om hvordan det skal gøres i dag, kommer vejledningen her step
by step, start på hjemmesiden:
https://www.youtube.com/

Vælg ”Log ind” og følgende skærmbillede fremkommer, hvor du skal udfylde alle felterne, og brug en
generel e-mail f.eks. ”formand@foreningensnavn.dk”

Skriv dit fornavn

Ex: formand@foreningensnavn.dk

Skriv dit efternavn

Du vil modtage en mail/sms med en kode i den mailindbakke/telefon du lige har angivet, som du taster ind
her:

den e-mail du lige har angivet

Modtaget pr. mail/sms

Det næste du skal gøre er at udfylde felterne med telefonnr., fødselsdag mm:

Du har nu oprettet din Google konto skal nu vælge ”Min kanal”

Da du skal bruge YouTube i foreningsøjemed skal du vælge ”Brug et virksomhedsnavn”

Skriv dit fornavn
Skriv dit efternavn

Navn på brandkonto: Her skriver du foreningens navn (i dette eksempel: F-CMS) og vælger opret,

Skriv foreningens navn her

Nu vises ”Min kanal” F-CMS uden indhold:

Næste skridt bliver at uploade en video:
Tryk på pilen og vælg den fil på computeren, hvor videoen ligger:

Dernæst vælg: Udgiv

Adressen som fremkommer i den grå boks, skal du bruge og indsætte i Umbraco, og videoen ligger nu på
YouTube.

Sådan indsætter du linket i Umbraco:
Marker det hele i den grå boks. Kopier ved at holde tasterne Ctrl + c nede
Vælg ”embed” i Umbraco

Sæt nu den kopierede tekst ind i den røde boks ved at holde tasterne Ctrl + v nede og efterfølgende trykke
på Retrieve:

og linket vil ligne det her, som er fra videoen i dette eksempel:
https://youtu.be/qqiRTQMCKyY

Hvis du skal bruge linket fra en video, du tidligere har lagt ind i din mappe på YouTube:
Højreklik, når du står på billedet i din mappe på YouTube, og
vælg ”kopier link”

Indtast bredden og højden (width og height) på videoen og
vælg Indsend (den grønne knap)
Det er muligt efterfølgende at ændre størrelsen ved at trække i
hjørnet på billedet

Videoen eller min forening ”F-CMS”, kan nu også søges på YouTube.
Hvis du skriver ”dyrk holdånden” vises den som det første:

Gøre videoen usynlig på YouTube
Ønsker du ikke at din video skal kunne ses/søges på YouTube kan du skjule den for offentligheden på
følgende måde:
Vælg ”Oplysninger og indstillinger”

Her står den nok på offentlig
Hvis du ændrer den til ”skjult” vil
den ikke mere kunne søges via
YouTube, men kun evt. vises på
din hjemmeside.

