
Välkommen till en uppdaterad 
CloudBox Presenter!

CloudBox Presenter från ungap AB (www.ungap.com) har 
många smarta funktioner, ett snyggt utseende och är enkel att 
använda. Nedan är ett axplock av nyheterna i den kommande 
uppdateringen.

Dela med QR-kod: QR-kod är väldigt användbart. Till exempel kan en 
printad inbjudan till ett möte ha en QR-kod som öppnar webbtvsändningen  
i läsplattan eller mobilen. Efter mötet kan QR-koden finnas i handlingarna 
för att enkelt kunna hitta tillbaks det dokumenterade och webbsända mötet.

En QR-kod på kallelsen påminner och lockar till tittning.
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Dynamic visuals: Påverka dynamiskt spelarens utseende under 
direktsändning för att få tittarna att fokusera på det som är viktigt för 
stunden. Enbart video, video med slides eller video med dagens agenda. 

Bestäm spelarens utseende under direktsändning.

Dela med IFRAME: Den gamla metoden att bädda in spelaren hade 
enbart stöd för Flash. Med IFRAME-metoden visas sändningen automatiskt 
med Flash eller HTML5. Hör med ungap hur du aktiverar IFRAME-på din 
sajt.

Den omarbetade Share-panelen. Dela enkelt med QR-kod!
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Enklare att använda: Fler av CloudBox Presenters funktioner visas 
tydligt i huvudvyn. Gömda funktioner blir ju gärna glömda funktioner. 

CloudBox Presenters funktioner ligger lätt tillgängliga längst ner i fönstret. 
Slide 2 kommer inte visas i spelarens tumnagelvy. Det är därför den är lite mindre!

Slides som tumnaglar: För att effektivt hantera stora mängder slides 
sparas dessa som tumnaglar på webbservern. Tumnaglarna används i 
spelaren och när presentationen hämtas upp av CloudBox Presenter.

Ett kapitel kan ha flera bilagor. Och inte bara PDF!

Multipla bilagor: Aktivera Show details och det kommer upp en lista med 
bifogade PDF-dokument under varje kapitel. 
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Vågar du experimentera? Testa gärna Open Broadcaster Software 
(OBS) och CloudBox Presenters integration. OBS gör det möjligt att mixa in  
slides och skyltar direkt i den strömmande videon och tittare på mobila 
enheter får en bättre upplevelse. 
 

CloudBox Presenter och Open Broadcaster Software blir tillsammans ett kapabelt webcast 
playout-system med enkel CGI, automatisk indexering och dokumentation. 

Sugen att testköra: Ladda hem CloudBox Presenter redan idag från 
http://presenter.ungap.com/prerelease/setup.html

Nya funktioner i sammandrag: 

Omarbetad Share-funktion med QR-kod och IFRAME. 
Funktionsknappar är lättare tillgängliga i huvudvyn.
Spelaren är inte längre beroende av den inbäddade tidkoden. 
Det öppnar för att sända med andra encoders än FMLE. T.ex 
Open Broadcaster, XSplit, Wirecast, Teradek Cube, Tricaster, 
FFMPEG, VLC, m.m. 
IFRAME är numera den rekommenderade embed-metoden.
Bifoga multipla PDF-filer till presentationen.
Nya möjligheter att automatisera hela produktionsflödet vid 
fasta installationer.
Integration med Q enter Plenum mötessystem.
Förbättrad ondemand-redigering. 
Slides och bilder sparas som tumnaglar.
Uploader för AWS kan hantera uppladdning och publicering för 
streaming och progressive i ett steg. Flash och HTML5 från en 
och samma fil!
RSS-panelen är bättre integrerad i huvudvyn.
Förenklad konfiguration av CloudBox Pointy.
Spela upp “burkad” film i spelaren med hjälp av movie-typen i 
kapitellistan.
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