Almedalsveckan Play
Innehåll
•

Hantering av länkar i programmet
•

Länk A Sändningslänk

•

Länk B Interaktivt evenemang

•

Vad händer i Play

•

Efter Almedalsveckan

•
•

Länk C - Arkivlänk

Var hittar jag länken?

Almedalsveckan Play
Vår målbild med Almedalsveckan Play
-

Almedalsveckan Play är en samlingsplats för samhällsfrågor

-

Att så många evenemang som möjligt går att se direkt på Play

-

Under veckan – fokus på det som händer här och nu

-

Efter veckan – evenemangen finns kvar som förmedla era
hjärtefrågor

Hantering av länkar via programmet
Var lägger du in länken?

Du lägger in länken/länkarna, där du hanterar ditt evenemang
via program.almedalsveckan.info.
Du loggar in och väljer att redigera evenemanget, i ett av
stegen som handlar om digitalt evenemang, där kan du lägga
in din länk/dina länkar.

Länk A och länk B är aktiva under
Almedalsveckan, 3 - 7 juli 2022
Lägg in en av dem eller båda, beror på ditt
evenemang och din sändningsplattform.

Länk C är aktiv efter Almedalsveckan

Under Almedalsveckan 3-7 juli

Länk A - Sändningslänk

Den länk som är aktiv för den tid du har angett för ditt evenemang.
Det ska vara direktlänken till ditt evenemang.
Deltagarna tar del av och ser på evenemanget, vi kan säga en envägskommunikation
Väljer du någon av dessa kommer vi kunna
bädda in din sändning på Play
•
Univid
•
Youtube
•
Vimeo
•
Fil (HLS (m3u8), MP4. WEBM)
Annan plattform
•
Kan inte bäddas in, själva länken kommer
presenteras på Play
Kom ihåg att på din plattform hänvisa deltagarna
tillbaka till Almedalsveckan Play

Under Almedalsveckan 3-7 juli

Länk B - interaktivt evenemang och deltagande
Använder du ett mötesverktyg eller exempelvis ett verktyg där du har möjlighet till en chatt behöver
deltagarna förflytta sig till den plattformen du har valt att använda för ditt evenemang.
Det ska vara direktlänken till ditt evenemang.
Deltagarna medskapar i ditt evenemang, flervägskommunikation
Kan vara plattformar så som, zoom, teams, Facebook
eller annan.

Länken presenteras här

Förklara för deltagarna

Är det något du vill förbereda deltagarna på kommer
det finnas ett textfält med 150 tecken. Exempelvis ”vi
kommer använda mentimeter med koden XXX”.
Kommer att presenteras här
Kom ihåg att på din plattform hänvisa deltagarna
tillbaka till Play

Under Almedalsveckan 3-7 juli

För att finnas med på Play under Almedalsveckan
-

lägg in länk A eller B

-

Du kan även välja att lägga in båda, beror på hur du väljer att lägga
upp ditt evenemang.

-

Observera att det är länkar direkt till evenemanget. Inga
samlingssidor eller er generella sidor.

-

Sikta på att ha alla länkar och all information kring ditt evenemang
klart senast dagen innan ditt evenemang.

Under Almedalsveckan 3-7 juli

Vad händer på Play?
-

Ditt evenemang har en unik länk baserat på ditt event-ID,
almedalsveckanplay.info/Event-ID

-

Om ditt evenemang bäddas in kommer vi gå över och börja visa din
sändning 2 minuter innan din angivna tid.

-

Länkar till möten, interaktiva länkar kommer att ligga publikt direkt
och visas upp i Play.

-

Du anger dag och tid för ditt evenemang, när tiden har passerat
kommer det information på din evenemangssida i Play att
evenemanget är genomfört.

Efter Almedalsveckan

- från den 8 juli 2022 och fram till 31 maj 2023

Efter Almedalsveckan 8 juli till 31 maj

Vad händer efter Almedalsveckan?
När Almedalsveckan har passerat
Börjar vi ersätta länk A och länk B med arkivlänken (länk C).
Du kan lägga till eller ta bort arkivlänken under året, administration sker via
program.almedalsveckan.info.
• Finns arkivlänk – visas evenemanget i Play, koppling kvar från appen och
programmet på hemsidan
•

Saknas arkivlänk – syns inte i Play, evenemanget finns kvar i appen och
programmet på hemsidan men utan länk till Play

Efter Almedalsveckan 8 juli till 31 maj

Länk C - Arkivlänk
Vill du att ditt evenemang ska finnas kvar på Play efter Almedalsveckan 2022.
Det är ett aktivt val från dig!
Du ansvarar för att spela in och lagra ditt evenemang.
Länk C – beroende på vilken plattform du valt kan vara samma som du har angett på länk A.
Länken lägger du in på evenemanget via
program.almedalsveckan.info. Direktlänken till
evenemanget och inte till en samlingssida.
Möjliga att bädda in:
• Univid
• Youtube
• Vimeo
• Fil (HLS (m3u8), MP4. WEBM)
• Eventuellt fler

Almedalsveckan Play kommer att vara publik till och med
31 maj 2023.

Var hittar jag länken?

Tekniskt – var hittar jag inbäddningslänken?
Vimeo

https://vimeo.com/

Youtube

https://www.youtube.com/

Univid
https://www.univid.io/

RTMP/fil

Vimeo - inbäddningslänk
Om Vimeo nyttjas för livesändning kopiera helt enkelt länken till sändningen,
samt välj att schemalägga ditt event till
aktuellt datum.

Kom ihåg: “Viewing privacy”
måste vara satt till “Public” eller
“Hide from Vimeo”, så deltagare
kan se videon med länken.

Youtube - inbäddningslänk
Två sätt att använda Youtube för livesändning.
I. Youtube - Livestream via Youtube
-

Fundera över om ni ämnar ha interaktion via Youtube, om inte
välj alternativet “unlisted” under “visibility”, samt avaktivera
chatt.

Youtube - inbäddningslänk
Två sätt att använda Youtube för livesändning.
II. Premiere av förinspelad video uppladdad till Youtube

Univid - inbäddningslänk
Univid kan användas för livestreaming via studio eller
livemöten med interaktion så som polls, reaktioner, chatt, mm.
Länken sätts då automatiskt
upp av Univid, och du får
korrekt länk för inbäddning.

RTMP / fil - inbäddningslänk
Om ni vill hosta videon själv – utan att gå via någon av
tidigare nämnda plattformar
Format som stöds
•
•
•

HLS (m3u8)
MP4
WEBM

För dig som ämnar sända podcast – för att bädda in
podcast så får du sända den via någon av tidigare nämnda
plattformar, eller sända i videoformat enligt formaten ovan.

