
 

 

 

Manual för Klipp- och delningsverktyget i mediekatalogen SLI 

Med klipp- och delningsverktyget kan du klippa ut delar av strömmande 

radioprogram och filmer i mediekatalogen SLI. Det finns flera fördelar! Klipp är 

oftast max 5 minuter långa och därför snabba att jobba med. Många filmer har 

ett brett innehåll och du kan klippa ut specifika delar. Klippen går att göra och 

spara i förväg, kan användas igen och delas på olika sätt. Du kan klippa ut en 

del eller dela hela filmen/programmet. Den som tar emot din delning måste ha 

en inloggning i mediekatalogen. Verktyget fungerar tillsammans med andra 

plattformar. I verktyget finns även funktionen att frångå åldersklassificering. 

Boka gärna gratis visning! Mejla vår medieinformatör 

eva.mobeck@kronoberg.se  

 

 

Så här går det till: 

Klippverktyget finns 

under mediespelaren – 

klicka på fliken 

Dela/Skapa klipp. 

Det finns två sätt att 

klippa. Du kan sätta 

igång filmen och klicka 

på Välj starttid och Välj 

stopptid medan filmen 

rullar – ett snabbt sätt 

att göra klipp! 

 

 

 

 

mailto:eva.mobeck@kronoberg.se


 

 

 

Vill du göra fina klipp att spara och använda igen tittar du på filmen och 

antecknar start- och stopptider. När du fyller i tiderna skapas klippet, du ska 

inte trycka på knapparna. Vill du frångå åldersklassificeringen bockar du i rutan 

för funktionen. Om du vill lägga klippet på en annan plattform kopierar du 

länken till klippet. Nu kan du förhandsgranska! Klickar du på stjärnan har du 

sparat klippet i dina Favoriter. Favoritfunktionen finns i menyraden i 

mediekatalogen – skapa gärna mappar till dina klipp!  

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att spara klippet som din egen favorit finns olika sätt att dela. Den 

som tar emot klippet måste ha en inloggning i mediekatalogen SLI.   

 

 

 

 

 

Lycka till med att klippa och dela! Har du frågor eller behöver hjälp, mejla vår 

kundsupport: avm@kronoberg.se eller ring 0470-58 30 96. Boka gärna gratis 

visning av vår medieinformatör: eva.mobeck@kronoberg.se 

 

mailto:avm@kronoberg.se
mailto:eva.mobeck@kronoberg.se

