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Office 365 Video
Modul Video slouží ke sdílení videí v rámci vaší organizace.

Uživatelé mohou nahrávat svá videa, sdílet je v okruhu lidí z organizace a také zhlédnout videa druhých uživatelů.
Jedním z možných využití je sdílení videí pro plánovanou marketingovou kampaň, protože nabízí dostatečně velké úložiště, rychlé nahrání,
zpracování a v neposlední řadě taky jistotu, že se videa budou šířit pouze tam, kam chcete.
Výhodou je možnost přehrát si videa na jakémkoliv zařízení. Video se plně přizpůsobí vašemu zařízení a nastaví optimální rozlišení videa.

Příklady využití Video portálu v rámci společnosti:


Firemní propagační videa



Video školení



Produktové videa



HR motivační videa
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1. Přehrání videa a výběr kanálu
1.1. Jak vybrat kanál?
Do modulu Video se dostanete buď kliknutím na Video na hlavním stránce
Office 365, nebo po kliknutí na Menu v levém horním rohu, lze najít tento
modul i v seznamu dostupných součástí Office 365.

Dostanete se na stránku, kde najdete přehled jednotlivých kanálů.
Jestliže Video spouštíte poprvé,
zobrazí se uvítací stránka. Klikněte
na Procházet kanály. Jestliže se uvítací stránka nezobrazí, kliknete na záložku
Kanály vlevo nahoře.
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1.2. Jak přehrát video?
Na úvodní stránce vybraného kanálu se vám zobrazí videa, která jsou zde
nahrána. Kliknutím na video si ho můžete přehrát nebo si o něm zobrazit
podrobné informace.

Na uvítací stránce klikněte na Vytvořit kanál. (Pro nahrání videa je nutné
nejdříve vytvořit kanál, do kterého se budou nahraná videa ukládat).
Jestliže se uvítací obrazovka nezobrazí, přepnete se na kartu Kanály a kliknete
na Nový kanál vpravo nahoře.

Zobrazí se nám dialogové okno pro pojmenování nového kanálu a pro přiřazení
grafického designu (barvy).

2. Vytvoření kanálu a nahrání videa
2.1. Jak založit nový kanál?
Kanál je místo, kam se ukládají videa s podobnou tématikou. Stejně jako máte
například složku v počítači a v ní uložena všechna videa pro firemní
marketingovou kampaň, tak v modulu Video budete mít kanál s názvem
“Marketingová kampaň” a v něm všechna tato videa.
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2.2. Jak nahrát video?

2.3. Jak přidat do kanálu video?

Chvíli počkejte, než se kanál vytvoří a poté se už můžete pustit do nahrání

Pokud v budoucnu budete chtít přidat do kanálu nové video, otevřete si

vašeho prvního videa. Buď na uvítací stránce kliknete na Nahrajte videa, nebo

vybraný kanál a kliknete na Nahrát vpravo nahoře.

vpravo nahoře na Nahrát.

Videa, která jste do tohoto kanálu nahráli vy, najdete pod kartou Moje videa.
Na další stránce kliknete na šipku nahoru a vyberte z počítače video k nahrání.
Modul Video podporuje také Drag-and-Drop, takže můžete video ze složky v
PC přetáhnout do prohlížeče do boxu se šipkou.
Nyní už vám zbývá jenom počkat, až se video zpracuje. Jelikož operace s
multimediálními soubory jsou časově náročné, je reálné, že zpracování videa
může trvat několik minut.
Po zpracování bude Vaše video připraveno na přehrání na jakémkoliv zařízení.
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