
Manual för CloudBox Presenter 
Jobba med RSS-flöden

RSS är ett standardformat på Internet för att beskriva nyheter och 
artiklar i ett nyhetsflöde. 
Samma mekanism används av många system för att strukturera 
föränderlig information och göra den allmänt läsbar. 
En av styrkorna med RSS är att det finns färdiga RSS-läsare och att 
RSS-filer lätt går att infoga i webbsajter för att dynamiskt visa ett 
föränderligt innehåll. 

Över 50 sändningar på en dag? 
Ingen omöjlighet med RSS-flöden.

RSS-flödet i CloudBox Presenter används inte bara för presentationen 
på webbsajten. Det används också för att göra det lättare att förbereda 
och sända. Genom att samla flera presentationer som hör ihop; tex 
flera föreläsningar under en eller flera seminariedagar så får man en 
struktur och materialet blir lätt att överblicka.

Det är enkelt att jobba med RSS-flödet i CloudBox Presenter;
Man skapar sändningar som vanligt och lägger sen till dom till valfritt 
RSS-flöde. När sändningen ligger i flödet ser man dess status (Before, 
Live, After och Ondemand) och man kan enkelt aktivera den. Att 
snabbt kunna byta sändning och ha överblick är oerhört värdefullt i 
stressiga direktsändningar!

Funktionen RSS-flöde måste aktiveras för att kunna användas. 
Kontakta ungap AB.

1

Manual för CloudBox Presenter
Jobba med RSS-flöden



1. Skapa ett nytt RSS-flöde

Varje RSS-flöde har ett unikt namn (som du själv måste hålla reda på). 
För att skapa ett RSS-flöde och lägga till sändningar gör du så här:

1. Starta och logga in i CloudBox Presenter.

2. Välj kanal och skapa en ny webcast/sändning.

3. Klicka på knappen Feed längst ner till höger.

4. Skriv ett passande feed-namn för RSS-flödet i fältet högst upp 
till vänster. Slå RETUR. 
Nu sparas ett nytt RSS-flöde på webbservern. Klicka på länken 
Open RSS feed längst ner för att se RSS-flödet i din webbläsare. 
IE har en inbyggd RSS-läsare som formatterar flödet så det blir 
läsbart. Google Reader är en annan läsare som du kan använda 
för att läsa flödet.

5. Skriv en passande titel för RSS-flödet genom att skriva något i 
fältet högst upp till höger och slå RETUR.

6. Klicka på knappen Add current för att lägga till den aktiva 
sändningen.

7. Nu finns sändningen i flödet. 

8. Sändningens status, titel och beskrivning visas i listan.

9. Dubbelklicka på raden i listan och du kan redigera titel och 
beskrivning. Dessa värden förs över till sändningen.

Skapa fler sändningar i RSS-flödet på samma sätt eller öppna 
befintliga sändningar och lägg till med Add current knappen. 

OBS: RSS-flödet sorteras i bokstavsordning efter titel. Skriv därför 
en text som kan användas för att sortera sändingarna i den ordning 
du vill ha dom. Tips; för att sortera i tidsordning kan man inleda 
titeln med klockslag: 12:30 Företag AB. 

Välj RSS-flöde genom att skriva dess namn i fältet högst upp till höger 
och slå RETUR. 
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OBS: En sändning kan tillhöra flera RSS-flöden men funktionen är 
inte garanterad om du väljer att göra så. Grundregeln är att ha 
sändningen i bara ett flöde.

10. Förbered sändningar

Lägg till alla sändningar som ska sändas under en dag eller vid ett 
visst tillfälle i RSS-flödet och du får en bra överblick. 

• Välj RSS-flöde genom att skriva ett känt feed-namn i fältet uppe 
till höger och slå RETUR. 

• För att snabbt byta sändning; välj sändningen i listan och tryck på 
Switch.

• Komplettera alla sändningar med texter och PowerPoint-bilder, 
precis som vanligt. 

11. Jobba med RSS-flödet under 
sändning

Eftersom RSS-flödet tydligt indikererar status (Before, Live, After och 
Ondemand) får man snabbt koll på vilka sändningar som är klara och 
vilka som står på tur. Har man dessutom sorterat listan i den ordning 
som man ska sända så blir jobbet ännu enklare.

Spelaren byter automatiskt till den sändning som är live eller om 
ingen sändning är live till den sändning som står näst på tur (Before). 
För att detta ska fungera bra är det därför viktigt att listan är i rätt 
ordning.

1. Första sändningen: Välj sändningen i RSS-flödet och klicka på 
Switch om den inte redan är aktiv.

2. Gå Live och jobba med texter och PowerPoint-bilder som vanligt.

3. Gå After när presentationen är klar. Nu kommer spelaren att byta  
till nästa Before i RSS-flödet.

4. Öppna flödet med Feed-knappen.

5. Välj nästa sändning och klicka på Switch.
OBS: Om du hoppar över någon sändning i flödet är det viktigt 
att du sätter sändningen i After. Annars vet inte spelaren att den 
ska hoppa vidare till nästa Before.

6. Gå Live på den nya sändningen och fortsätt på samma sätt till alla  
sändningar i flödet är klara.

OBS: Om en sändning är satt till Ondemand och den sändningen är 
den som spelarens landningssida refererar så kommer spelarens 
funktion att följa RSS-flödet att stängas av. Följefunktionen stängs 
dessutom av så fort spelaren hamnar på en sändning som är satt i 
Ondemand.

7. Jobba med RSS-flödet för 
Ondemand-publicering

Beta av listan i den ordning som passar. Eftersom det tydligt indikeras 
vilka sändningar som är satta i Ondemand är det enkelt att få 
överblick och det blir effektivt jobba igenom listan.
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8. Publicera RSS-flöden

RSS-flödet går att publicera för att kunna användas på olika sätt; läsa i  
en RSS-läsare eller använda i Javascript för att rendera snygga 
klickbara listor på en webbsida.

RSS-flödet som det ser ut i Google Reader.
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