
Opettajalle 

/ohjaajalle

Opiskelijoiden Host-

oikeudet AC-huoneessa

Istuntojen nauhoitus ja 

tallenteet

Pienellä porukalla vuorovaikutteisesti 

työskennellessä kannattaa 

alkuperäisen Hostin

(opettajan/ohjaajan) antaa Host-

oikeudet istunnossa kaikille 

osallistujille

(opiskelijoille/ohjattaville). Tällöin 

jokaisella on mahdollista lisätä mm. 

podeja ja ruutua jakaessa siirtyä 

ruudun ja AC:n välillä. Kun Host-

oikeudet antaa istunnon jo alettua, 

jää ”oikea” Host-status vain kyseisen 

AC-huoneen asetuksissa määritellylle 

hostille/hosteille, kun istunto päättyy. 

Host-oikeus kannattaa antaa 

opiskelijalle jo etukäteen, jos 

opiskelijan tulee pystyä 

nauhoittamaan ja palaamaan 

nauhoituksiin vielä varsinaisen 

istunnon jälkeen. Jos Host- oikeudet 

antaa vasta huoneessa (väliaikaiset 

Host-oikeudet), ei opiskelija pääse 

katsomaan nauhoituksia. Host-

oikeudet määritellään etukäteen 

kohdasta ’Manage Meeting

Information’ – ’Edit Participants’.

Opiskelijalle

Kun kirjaudut AC-huoneeseen saamasi linkin kautta Hostina (Host-oikeudet määritelty etukäteen) valitse kirjautumisikkunasta 

’Enter with your login and password’ ja ’Login HAKA’. Valitse tämän jälkeen kotiorganisaatioksesi Oulu University of Applied Sciences 

ja kirjaudu sisään omilla students-tunnuksillasi. 



Nauhoita istunto valitsemalla ylävalikosta ’Meeting’ ja ’Record Meeting’. Anna nauhoitukselle nimi ja valitse tämän jälkeen ’OK’. 

Nauhoitus alkaa automaattisesti, jolloin ruudun oikeaan ylälaitaan avautuu pieni nauhoitusikkuna. Kun haluat lopettaa nauhoituksen, paina punaista ympyrää ja 
valitse ’Stop Recording’. Voit myös keskeyttää nauhoituksen valitsemalla ’Pause Recording’. 



Löydät nauhoituksen yläpalkin valikosta kohdasta ’Meeting’ ja ’Manage Meeting Information’. Tässä vaiheessa sinun tulee tunnistautua järjestelmään uudestaan 
kirjautumalla students-tunnuksillasi. Kun olet tunnistautunut, avautuu ruutuun huoneen hallinnointi-ikkuna. Valitse ’Recordings’, jolloin ruutuun avautuu lista 
huoneen nauhoituksista.

Voit muuttaa nauhoituksen saatavuusasetuksia rastittamalla nauhoituksen nimen vasemmalla puolella olevan ruudun ja valitsemalla ’Access Type’. 



Nauhoitukset ovat oletukseltaan aina privaatteja, eli niitä eivät voi muut kuin 
hostit katsoa. Vaihda nauhoitus julkiseksi rastittamalla ’Public’ ja ’Save’. Voit 
halutessasi määritellä nauhoitukselle salasanan, jotta vain salasanan tietävät 
pääsevät katsomaan nauhoituksen. Laita rasti ruutuun ’Set Passcode’ ja 
kirjoita tekstikenttään 4-12 merkkiä pitkä salasana ja valitse ’Save’. 

Lähetä nauhoituksen linkki (ja salasana) esimerkiksi sähköpostitse niille henkilöille 
joiden toivot sen katsovat. Linkki löytyy klikkaamalla nauhoituksen nimeä ja sieltä
kohdasta ’URL for Viewing’. 


