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Projektets baggrund og formål 

Formål 
Projektets formål er at undersøge, om forskningsbibliotekerne skal udvikle og drive en videopublice-
ringstjeneste. Sideløbende med undersøgelsesforløbet er driften af tjenesten Edumedia videreført. Se-
nest ved udgangen af 2011 skal det afgøres, om bibliotekerne fremover skal fortsætte varetagelsen af 
Edumedia, udvikle en anden videotjeneste eller helt undlade at blande sig i markedet for videopublice-
ringsplatforme. Undersøgelsesprojektet, som her er afrapporteret, giver input til netop denne beslut-
ning. 

Mål 
Det har været et mål for projektet at afdække, hvordan bibliotekerne kan tilbyde en konkurrencedygtig 
løsning til forskningsbiblioteker og universiteter. Det skulle afdækkes hvilke særlige behov denne mål-
gruppe har. Det skulle desuden afdækkes hvorvidt bibliotekerne kan sandsynliggøres at levere en ser-
vice, som dækker disse behov. For at kunne afgøre, om bibliotekerne skal tilbyde en videopublice-
ringstjeneste, har projektet også haft som mål at undersøge kommercielle tilbud og andre muligheder. 

Målgruppe 
Målgruppen for dette projekt er primært beslutningstagere, som skal tage stilling til i hvor høj grad og 
hvordan bibliotekerne skal udbyde en videopubliceringstjeneste. Målgruppen for videopubliceringstje-
nesten tænkes at være forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Hovedaktiviteter 
Projektet har følgende hovedaktiviteter:  

● Analyse af Edumedia overfor eksisterende eller potentielle alternativer 
● Dialog med potentielle aftagere af en videopubliceringsservice 
● Videreførelse af Edumedia imens analysen og dialogen foregår 

Deltagere 
Deltagere i analyseprojektet og forfattere til denne rapport er: 
Carsten Storgaard (solak@ruc.dk), RUC, Ene Rammer Nielsen (rammer@ruc.dk), RUC, Tonny 
Hjelmberg Laursen (thl.it@cbs.dk), CBS, Diba Markus (dma@statsbiblioteket.dk), Statsbiblioteket, 
Filip Kruse (fkr@statsbiblioteket.dk), Statsbiblioteket og Jens Hofman Hansen 
(jhh@statsbiblioteket.dk), Statsbiblioteket. 
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Baggrund 
Universiteterne i Danmark og i omverdenen har en stigende produktion af video, som understøtter 
deres videnproduktion. Videomaterialet kan være forelæsninger af forskellig art, have promoverende 
karakter eller have til formål at formidle nyt internt i organisationen. Det er en kendsgerning, at vi-
deomediet er kommet for at blive og det må forventes kun at stige i anvendelse de kommende år. 
 
Den producerede video formidles til medarbejdere, studerende og omverdenen afhængigt af det ind-
hold, der er tale om. Da publicering af video på Internettet indebærer specialiseret teknologi og et be-
hov for stor lagerplads, benyttes som regel eksterne services i denne sammenhæng. Edumedia er en 
WAYF- understøttet videopubliceringsplatform som er udviklet med DEFF-støtte og som pt. er dre-
vet af Forskningsnettet. Forskningsnettet har besluttet at fokusere sine aktiviteter mod universiteter-
nes infrastruktur og ønsker derfor at stoppe finansieringen en række anvendelsesorienterede services, 
herunder Edumedia. Forskningsnettet har samtidigt tilkendegivet en interesse for at medvirke til at 
driften af Edumedia fortsættes i andet regi, dette kommer til udtryk i nærværende projektforslag, hvor 
der fra Forskningsnettet medfinansieres et beløb i en overgangsperiode. 
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Konklusioner 
Det er nu muligt at konkludere på de forskellige delformål og mål i projektet. 
 
Skal forskningsbibliotekerne udvikle og drive en videopubliceringstjeneste?  
Projekt Videopublicering har siden projektets start undersøgt om det giver mening for forskningsbib-
liotekerne at udvikle og drive en videopubliceringstjeneste. Det kan ikke ud af projektet klart konklu-
deres, om forskningsbibliotekerne i fællesskab skal drive en og samme tjeneste, men det står helt klart, 
at det i hvert fald er meget efterspurgt på universiteterne at bibliotekerne kan stille en videopublice-
ringsplatform til rådighed. Bibliotekerne rundt omkring i landet er allerede i vidt omfang i gang med at 
understøtte universiteterne i videopublicering. 
 
Hvordan kan bibliotekerne tilbyde en konkurrencedygtig løsning til forskningsbiblioteker og 
universiteter? 
Der er mellem projektdeltagerne blevet opbygget en stor viden om videopublicering i en forsknings-
bibliotekssammenhæng, og det har utvivlsomt  højnet muligheden for fremadrettet at træffe kvalifice-
rede beslutninger på videopubliceringsområdet. Til sidst i denne rapport optegnes nogle fremtidssce-
narier der spænder fra det “lette” - at fortsætte videnssamarbejdet i en national erfagruppe til det tunge 
- at arbejde sammen om én videopubliceringsinstallation, som alle kan drage nytte af og trække på. 
Projektgruppen bag denne rapport anbefaler, at scenarie 1 iværksættes. Det beskriver, hvordan en er-
fa-gruppe kan betyde, at viden fortsat fastholdes og bygges yderligere op i forlængelse af dette projekt. 
Projektgruppen anbefaler desuden, at scenarie 3 realiseres. Statsbiblioteket er allerede i gang med at 
afsøge muligheden for at installere videosoftware på egne servere, og det er oplagt at denne aktivitet 
fortsættes. Udfordringerne er pt. forhandling af pris på softwaren og mere generelt at videosoftware 
må betragtes som værende "moving target" i et teknologiområde, der forandrer sig rimeligt hurtigt. 
 
Hvilke særlige behov har målgruppen? 
Det er vigtigt for universiteterne, at der er en vis kontrol over videopublieringsplatformen - derfor er 
f.eks. Youtube og Vimeo mindre interessante produkter. Kontrollen kan f.eks. være over hvordan data 
struktureres, hvordan data kommer ind og ud af systemet og endeligt hvorhenne data befinder sig. 
Det er ligeledes i højere og højere grad vigtigt at kunne kontrollere, hvem der kan få adgang til hvilke 
videoer hvornår. Målgruppens behov beskrives yderligere i afsnittene "De deltagende institutioners 
behov", "Hvad gør andre universiteter?" og "Kriterier for valg af løsning". 
 
Kan bibliotekerne sandsynliggøres at levere en service, som dækker behovene? Hvilke kom-
mercielle tilbud og andre muligheder findes der? 
Det er realistisk for bibliotekerne at tilbyde en videopubliceringsplatform, der modsvarer målgruppens 
behov. Spørgsmålet er ikke så meget om det er muligt - det er snarere, hvilken teknologi man skal vælge 
og hvordan den skal tages i anvendelse. Projektet har set nærmere på nogle potente videopublicerings-
platforme, der har hver deres styrker og svagheder. Systemet Kaltura står stærkt og er allerede i an-
vendelse på CBS og RUC. Desuden har projektet identificeret, at AUB er begyndt at anvende Kaltura. 
Matterhorn er ikke så udbredt, men er blevet afsøgt af Københavns Universitet. Denne software er 
særligt anvendeligt til lecture capturing. En stor del af valget af videopubliceringsteknologi afgøres af, 
hvor agil versus hvor langsigtet man ønsker at være. Skyløsninger lader dig komme hurtigt i gang med 
en videopubliceringsløsning, men indfører samtidig nogle bindinger, der kan gøre det svært at skifte til 
en anden løsning senere. On-the-premises-løsninger er omvendt lidt tungere at komme i gang med, 
men kan til gengæld være mere langsigtede investeringer, der også er lettere at komme ud af igen - hvis 
(eller måskere snarere når) teknologien bliver overhalet af en mere konkurrencedygtig af slagsen.   
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Videreførelsen af Edumedia 
I projekt Videopublicering indgår også den fortsatte drift af Edumedia. Edumedias software anses for 
at være forældet, og bør i tilfælde af videre drift skiftes helt ud, hvis softwaren skal være konkurrence-
dygtig. Retningen går dog imod, at institutionerne driver deres egne videotjenester, så det er i dette 
perspektiv ikke en selvfølge at Edumedia skal drives videre som selvstændig tjeneste. Edumedias drift 
skal i dette projekt fortsætte til årets udgang, hvorfor denne rapport (med afleveringsfrist 1. oktober 
2011) ikke kan konkludere endegyldigt på Edumedias videre drift og udvikling derefter. 
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Hvad er aftagernes behov? 

De deltagendes institutioners behov 
De deltagende institutioner har erfaringer på forskellige niveauer og på forskellige områder inden for 
feltet. RUC har de seneste to år arbejdet med opbygning af et studie til optagelser samt etablering af et 
team bestående af 3-4 studentermedhjælpere, som laver interviews, feltoptagelser etc. og endelig har 
RUC tilpasset et portalprodukt (open source værktøjet phpmotion i en hostet løsning), som institutio-
nen har haft i luften i godt halvandet år. CBS har over de seneste 18 måneder kigget på forskellige 
værktøjer og har sendt en version 1 af Kaltura-platformen i luften i starten af kalenderåret 2011. Stats-
biblioteket har dels påtaget sig at holde Edumedia i luften 2011 ud og har som opgave at finde en 
fremtidig løsning for Aarhus Universitets videoopbevaringsbehov. Baseret på disse praktiske erfarin-
ger fra CBS og RUC samt Statsbibliotekets afdækning af Aarhus Universitets behov, tegner der sig et 
billede institutionernes nuværende behov samt bevæggrunde for de valg, der er truffet bagudrettet. 
Med udgangspunkt i disse behov mener vi at kunne skabe en bruttoliste for, hvad en videoportal skal 
kunne håndtere: 
 
Samling af film 
Der produceres meget videomateriale rundt omkring i en organisation. En portal kan have til formål 
at skabe overblik over og synlighed af disse produktioner. 
  
Lettere for webredaktører/kommunikationsenheder at publicere 
I CBS’ tilfælde har et udgangspunkt (en pilotbrugergruppe) været webredaktørerne på CBS. De sidder 
decentralt/distribueret og skal alle gerne have adgang til videomaterialer, som let kan publiceres via 
institutionens CMS, men også behovet for selv at kunne uploade film har været udtalt. For RUC be-
gynder samme problemstilling at rejse sig: Hvordan kan man distribueret/decentralt få muligheden for 
at trække på samme arkiv og bidrage til dette på en enkel vis? På AU synes web-tv-tanken at være do-
minerede. Der ønskes et system, der kan håndtere pressemeddelelser (video som primært eller supple-
rende materiale), konferencer (integreret videoelement og/eller dokumentation), rekruttering (præsen-
tation af studier, studieliv etc.), kampagner, virale videoer og anden PR (egen komm.kanal og hosting),  
annoncering af arrangementer o lign. (videoinvitation/teaser). Behov stammende fra kommunikati-
onsenheder synes at være drivere på området for alle institutioner. 
 
Sted til arkivering 
For primært bibliotekerne påhviler en arkiveringsopgave. En portal, der sikrer langtidsopbevaring, 
enkel genfinding og registrering efter gældende regler af digitale materialer, synes ønskelig. 
 
Alternativ til Edumedia 
For AU (og som en del af projektets fundament) gælder, at produktioner fra ASBCast fra 2012 skal bo 
et andet sted, hvis Edumedia ikke driftes videre.  
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Studenterproduktionsstøtte/video som pædagogisk værktøj 
På RUC har man - specielt på de kommunikationsorienterede fag (fx journalistik) - brugt video som 
værktøj. Opbevaring af produktioner samt muligheden for at bruge mediet til at træne præsentations-
færdigheder og til udvikling af selvrefleksion (via optræden) kræver opbevarings-, produktions- og 
publiceringsfaciliteter. 
 
Streaming-tjenester/optagelser fra konferencer og undervisningsgange 
Behov for at kunne optage/broadcaste fra specielle events (konferencekeynotes, tiltrædelsesforelæs-
ninger). Specielt feltet lecture capturing påkalder sig en vis opmærksomhed. 
 
Behov for standarder og klarhed omkring jura 
Med fremkomsten af distribueret produktion og optagelser fra miljøer, hvor det ikke altid er enkelt at 
identificere deltagere samt optagelser, hvor andres materialer (fotos, underlægningsmusik...) indgår, 
begynder rettighedsafklaring at blive væsentlig. At få delt og få opsamlet best practice og konkret, fak-
tuel viden samt få udviklet og afklaret standarddokumenter til at varetage rettigheder af materiale er 
påkrævet. 
 
Forskningsformidling 
Forskere publicerer materiale i forbindelse med dokumentation af forskning og i forbindelse med pub-
liceringer (præsentation af papers, forsvar o.lign.). Præsentationer af kommende kurser og generelle 
“digitale forskervisitkort” 
 

Hvad gør andre universiteter? 

I forlængelse af at have kigget på projektdeltagernes institutioners behov, fandt vi det relevant at for-
høre os om hvilke videorelaterede tiltag, der fandtes på andre danske universiteter. Vi udvalgte derfor 
nogle relevante interessenter hos AAU, AU, DTU, ITU, KU og SDU, og stillede følgende spørgsmål:  

1. Hvordan bruger I video (use cases) – til undervisning, forskningsformedling og/eller PR mm. 
2. Er video strategisk vigtigt i jeres institution? 
3. Hvordan vil du beskrive din/din afdelings rolle ift. institutionens distribution af video? 
4. Hvad anvender I pt. til distribution af video (nævn gerne produktnavne)? 
5. Har I andre løsninger i kikkerten? Hvis ja, hvad er motivationen for det (fx økonomi, organi-

sering, centralisering, effektivisering)? 
6. Hvad er jeres største udfordringer ift. brug af video (jura, ressourcer/man power, økonomi, 

modstand, teknisk know how)? 
7. Er du/I interesseret i at deltage i en erfagruppe med Statsbiblioteket, CBS og RUC, hvor om-

drejningspunktet er problemstillinger relateret til videopublicering generelt (dvs. uafhængig af 
hvilken teknisk løsning der benyttes)? 

Svarene viser, at arbejdet med videopublicering på nogle universiteter foregår i deciderede medielabo-
ratorier, mens det andre steder ligger decentralt ude på universitetet. Der er dog ingen af besvarelserne 
der giver det indtryk, at biblioteket pt. spiller en rolle i arbejdet. Generelt for dem alle er dog, at de 
mener, at videopublicering på deres universitet er et indsatsområde, eller ved at blive det. På KU er de 
endda ved at skrive en overordnet strategi på området. 
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Ud fra besvarelserne på spørgsmålet ang. hvordan de bruger video, kan man se at mange af de ad-
spurgte har de samme behov som er skitseret i afsnittet om de i dette projekt deltagenes institutioners 
behov. Stort set alle svarer, at de både bruger det til undervisningsmateriale, forskningsformidling, PR, 
podcasting af undervisning, streaming og Danskernes Akademi mv. 
 
Der bruges en bred vifte af videopubliceringsløsninger på universiteterne, og de fleste steder bruges 
der faktisk flere forskellige løsninger på en gang. Der bruges f.eks. Vimeo, 23Video, Podcast Genera-
tor, videreudvikling af Edumedia, Wirecaster, Premier Pro CS5, youtube.com og egen udviklet pro-
grammer. Mange af universiteterne har dog kig på andre systemer, så som Opencast Matterhorn og 
Qbrick/Arkena. 
 
Alle oplever udfordringer ift. brugen af video, men det er meget forskelligt, hvad det er for nogle ud-
fordringer, der vejer mest. Udfordringerne spænder fra at forskerne og underviserne opdager mulig-
hederne i videoproduktioner til prioritering hos ledelsen og overordnet strategi. Andre har de basale 
udfordringer i at få ressourcer/manpower til arbejdet. 
 
Generelt blandt de adspurgte er der en interesse for at deltage i en erfagruppe, som er uafhængig af 
den tekniske løsning man har valgt. Der er dog hos enkelte et ønske om at dette ikke skal kræve for 
meget tid/arbejde, da man har rigeligt at lave i forvejen. 
 
Samlet set kan man sige, at der på de fleste universiteter mangler en overordnet strategi for videopub-
licering, samt at få det forankret centralt i organisationen. Selvom de fleste universiteter stort set har 
de samme behov, er disse behov så omfattende og forskelligt vægtet, at det kan være problematisk at 
finde ét system der kan håndtere alles ønsker. Udfordringen i at samarbejde om et system på tværs af 
universiteterne, ville være at få defineret en kravspecifikation, hvor man fik afklaret hvilke krav/behov 
man kunne samarbejde om, og hvilke der er for specielle og skal klares på anden vis.  
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Hvad forstår vi ved videopublicering? 
Videoproduktion omfatter afhængigt af formål og brugskontekst en lang række processer fra bl.a. 
idébearbejdning, udformning af drejebog, casting, opsætning af lys -og lydudstyr, optagelse og post-
produktion (bearbejdning af råoptagelser mm.) til efterfølgende duplikering, distribution og markeds-
føring.  
 
Online videopublicering defineres i dette projekt med udgangspunkt i et færdigt videoprodukt - dvs. video 
hvor eventuel post-produktion mv. er afsluttet - som skal tilgængeliggøres via nettet. Løsninger til vi-
deopublicering - såkaldte videopubliceringsplatforme - understøtter upload (“ingest”) af video til et 
system, hvis primære funktion jf. nedenstående illustration er automatisk at lagre materialet (“stora-
ge”), konvertere det til internet-/mobilvenlige formater (“processing”) og streame dem (“distributi-
on”) til diverse forbrugerplatforme (“consumption”), og give mulighed for at styre fx adgangen til ma-
terialet (“management”).  

 

Begreber inden for videopublicering 
Produktion 
Videoindholdet, der skal publiceres, vil typisk være tilvejebragt på forskellig vis: Noget kommer fra 
eksterne leverandører i form af fx professionelle produktioner, mens andet er institutionens mere eller 
mindre gennemarbejdede egenproduktioner optaget i et studie eller “on location” (forelæsningssalen). 
Andet igen har karakter af ad hoc produktioner, som fx studerendes mobiluploads. Formål og brugs-
kontekst varierer, og det kan have stor betydning for fx hvor meget metadata der er koblet på video-
erne, hvilke krav der er til adgangsbegrænsning og hvor stor behovet er for at genfinding og ikke 
mindst langtidsbevaring. Noget indhold må forventes at have en “kort udløbsdato”, dvs. det bliver 
forholdsvist hurtigt uaktuelt, mens andet er af en kvalitet eller karakter, der gør, at man ønsker at be-
vare det og metadatere det mere grundigt.  
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Post-produktion i en primitiv editor 
En del videopubliceringsplatforme tilbyder simple editor-funktioner, så man på tidskoder fx kan 
trimme den enkelte video (dvs. justere start og stop), klippe i den og tilføje intro og outro. Mere avan-
cerede editors giver mulighed for at lave “mashups”, dvs. virtuelle sammenklipninger af flere videoer 
til én. Generelt håndteres mere avanceret post-produktion bedst i dedikerede applikationer, dvs. uden-
for publiceringsplatformen, mens det er forventelig og fin service med optioner for fx automatisk til-
føjelse af logo (“vandmærke” eller overlay) eller anden information til videoerne. 
  
Metadatering 
Videopubliceringsplatformene understøtter typisk berigelse af den enkelte video i form af hhv. me-
tadata der automatisk genereres af systemet gennem en analyse af filen (længde, videoformat mm.) og 
metadata der tilføjes manuelt af den, der uploader videoen (titel, beskrivelse, tags mm.) - sidstnævnte 
kan være kontrollerede (via ordlister) eller tilføjet frit. Derudover understøttes også ofte “3. parts me-
tadata”, dvs. metadata der over tid aktivt tilføjes af andre brugere (fx tags, kommentarer, ratings etc.). 
Der har i akademiske miljøer nok været en tendens til at opfatte denne type metadata som værende af 
mindre værdi end “rigtige metadata”, der lever op til såkaldte biblioteksstandarder. Det billede er imid-
lertid ved at vende i store medieinstitutioner som DR, hvor brugergenererede metadata af ressource-
mæssige årsager nogle gange er den reelt eneste mulighed for at berige data udover det basale niveau1. 
Det er med andre ord nok en bæredygtig strategi at betragte metadata som ikke-statiske størrelser. I 
nogle tilfælde betragtes brugsstatistik på den enkelte video også som metadata. 
  
Moderation 
I nogle tilfælde anser en institution det for formålstjenligt, at en eller flere personer gennemser uploa-
det videoindhold og på baggrund af et sæt af kriterier afgør om det kan indlemmes i institutionens 
repository og frigives til efterfølgende publicering (moderatorrolle). Et kriterie kan fx være, at der fore-
ligger en samtykkeerklæring (se juraafsnit). 
  
Konvertering/encoding/transcoding 
Video optages i ét format, men skal typisk komprimeres til et andet, når det skal distribueres. Video-
publiceringsplatforme accepterer ofte ingest af videodata i et (næsten) vilkårligt format og konverterer 
det til et antal prædefinerede, komprimerede varianter egnet til distribution over nettet og afspilning 
på forskellige platforme (hardware, OS, browsere oa. applikationer) fx iPod, Flash-playere etc.  og ofte 
i forskellige kvaliteter (HD, SD, etc.) og aspect ratios (fx 4:3 og 16:9). Én originalfil genererer altså et 
antal transcodede versioner, der også skal lagres. Originalfilen bevares, så den kan re-transcodes i takt 
med skiftende standarder. En væsentlig årsag til videopubliceringssystemernes popularitet ligger netop 
i, at de tager alt det komplicerede ud af komprimering og encoding, der - når det skal gøres rigtigt - 
kræver stor teknisk og praktisk indsigt i video som medie og de forskellige kompressionsformater og -
metoders styrker og svagheder: Brugeren uploader bare sin video. Tilsvarende undgår institutionen, 
der “abonnerer” på en videopubliceringsplatform at bruge ressourcer på at holde sig ajour med, hvilke 
komprimeringsformater (codecs) der er gængse for tiden, hvilke der er på vej op og hvilke der er på 
vej ud.  

                                                
1 Iflg. lederen for DRs kulturavsprojekt er et af de mest interessante aspekter ved at stille kulturarven til disposi-
tion for offentligeheden (som det fx sker i LARM-projektet, hvor forskere har adgang til auditiv kulturav og 
tilføjer metadata) netop, at institutionen får metadata forærende. 
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Frontend, API og backend 
Videopubliceringssystemerne opererer typisk med klart adskilt frontend og backend. Frontenden 
(“præsentationslaget”) er det, brugerne ser og interagerer med - fx en webbaseret portal eller en iPho-
ne-applikation - og som afspejler systemfunktionaliteten og kommunikerer med klienten (fx ved uplo-
ad og download). “Backend” som begreb refererer til hhv. forretningslogikken, dvs. de bagvedliggende 
applikationer/delsystemer, der er ansvarlig for behandling af data og dermed systemets funktionalitet, 
og så storage (der hvor data gemmes) med tilhørende databaser. I en flerlagsarkitektur repræsenterer de 
to ting hver sit lag (“applikations-/logiklaget” og “datalaget”), men kaldes ofte under ét for “backen-
den”. Et API (application programming interface) beskriver, hvordan kommunikationen med applika-
tionerne foregår, og kan - når det er eksponeret - facilitere integrationer med eksterne systemer, så fx 
universitetets kommunikationsafdeling kan uploade videoer til videopubliceringsplatformen inde fra 
deres vante system (CMS) og trække på dem herfra. Den lagdelte systemarkitektur betyder, at driftsor-
ganisationen kan udskifte systemets delkomponenter i takt med ændringer i behov eller teknologier, 
og API’et giver institutionerne mulighed for at lave de frontends og applikationer, de har brug for, og 
bringe systemets funktioner i spil på de måder, der giver mest mening for dem. En videopublicerings-
platform, der er opbygget på denne måde er mao. fleksibel, “skalerbar” og åben ift. samarbejde. 
  
Cloud 
Backend og frontend kan ligge i “skyen” dvs. som en service på nettet, også kaldet Software as a Ser-
vice (SaaS) - da videopublicering er et data- og processortungt fænomen, er cloud-løsninger særdeles 
udbredte. I et sådant setup kan data (storage) være fordelt på servere rundt om i verden. Det giver 
som udgangspunkt en lav pris og et fleksibelt produkt, men i nogle tilfælde kan det være problematisk 
lovgivningsmæssigt og det fordrer stor tillid til, at alle sikkerhedsmæssige forskrifter er fulgt.  Blandt 
SaaS-baserede videopubliceringsplatforme kan ikke alle udbydere garantere at data bliver inden for 
landets eller EU's grænser. Som alternativ tilbyder et produkt som f.eks. Kaltura også en on-the-premises-
løsning, hvor softwaren (både frontend og backend) køres på kundens egne servere. Firmaet står for 
installation og opdateringer og yder support, og denne type løsning er derfor dyrere end SaaS-
løsningen. Som et kompromis er det er også muligt at beholde data på egne servere og kun lægge 
frontenden i skyen som en variant af en standard portal-løsning, der dog kan tilrettes, så den fremstår 
som en del af sin egen hjemmeside eller som en dedikeret videoportal for institutionen.  
  
Consent - samtykkeerklæring 
Ifm. offentliggørelse af optagelser skal der foreligge en samtykkerklæring fra eventuelle personer som 
kan genkendes (mere herom i jura-afsnittet nedenfor). Samtykkeerklæringen arkiveres helst sammen 
med selve videoklippet, men kan være på papir, der så sidenhen er indscannet, så det er let at få den 
skrevet under i optagesituationen. 
  
Langtidsbevaring 
I markedsføringsmateriale for forskellige videopubliceringssystemer dækker “langtidsbevaring” ofte 
over et noget lettere begreb end det, der anvendes i national- og forskningsbiblioteksverdenen. Nogle 
systemer bevarer godt nok originalfilen mhp. konvertering til nye formater i takt med at de gængse 
formater skifter, men ofte er der i realiteten kun tale om backup fx 14 dage tilbage i tid evt. fordelt på 
to eller flere datacentre. Ønskes yderligere sikkerhed (fx i tilfælde af at udbyderen går konkurs) må 
kunden selv løbende trække kopier af videofiler og metadata ud via systemets API (der så fx skal un-
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derstøtte at man kan få oplyst sidste ændringsdato på data). Langtidsbevaring vil altså muligvis skulle 
etableres separat, hvis det skal leve op til forventet standard. 
 
Integration med CMS og andre systemer 
Ofte kan dele af et videopubliceringssystems funktionalitet med fordel trækkes ind/integeres i andre 
eksterne systemer via dets API, så fx upload af filer kan foregå indefra brugernes vante CMS i stedet 
for via videopubliceringssystemets egen brugergrænseflade (se evt. under forklaringen ‘Frontend, API og 
backend’). Det er ikke nødvendigvis er alle funktioner der kan integreres meningsfuldt, men det “trade-
off” opvejes af, at det er langt lettere og mindre komplekst for brugeren at forholde sig til en kendt 
grænseflade, og øger sandsynligheden for at brugeren faktisk publicerer noget video og/eller at ikke 
anvender en af de mange konkurrerende løsninger. Integration med de systemer som de vigtigste inte-
ressenter anvender, er derfor væsentlig for at opnå succes med introduktionen af videopublicerings-
platformen.  
  
Statistik 
Næsten alle videopubliceringssystemer indeholder en statistikfunktion, der kan bruges til at sige noget 
om brugen af de indeholdte videodata. Statistikfunktionen kan dog variere meget i detaljegrad fra sy-
stem til system. Typisk samles statistik på hhv. asset-niveau (den enkelte video), collection-niveau (assets 
med samme tema/samme afsender etc.) og - hvis det er et set-up med flere institutioner - også “con-
tentprovider-niveau” samt på assets i systemet som helhed. Med statistikken kan interessenter få detaljeret vi-
den om fx hvor meget video der bliver set, hvornår på døgnet/ugen/semesteret/året det bliver set, 
hvor det konsumeres (mobile platforme, embeddede playere, eksterne systemer etc. - under ét kaldet 
refers), hvornår falder folk fra i gennemspilningen af den enkelte asset eller mere generelt. Statistik er 
således et meget vigtigt redskab for både systemejere, rettighedshaver(e) og asset-ejere (dem der står 
som afsender) m.fl. 
  
Syndikering 
I tilgift til publiceringen via egne frontends giver mange videopubliceringssystemer mulighed for at få 
det ingestede indhold automatisk push’et ud til eksterne, populære videosites som fx Youtube og Vi-
meo via egne konti (“kanaler”) oprettet til formålet på det eksterne medie. Tjenester som Youtube og 
Vimeo er i sig selv videopubliceringssystemer, men udnyttes her ene og alene som simple distributi-
onskanaler, der pga. deres udbredelse og popularitet effektivt øger synligheden af ens video. Denne 
form for syndikering er udbredt og en måde at “være hvor brugerne er”. Andre måder at syndikere 
indhold på omfatter bl.a. RSS/Atom feeds (pull), embedding (copy-paste) og social/sharing widgets. 
  
Høstning af data 
Selvom en institution stiller en skræddersyet videopubliceringsplatform til rådighed for dens brugere, 
er det ikke ualmindeligt at de publicerer deres video andre steder - fx på Youtube-kanaler, der ikke er 
kontrolleret af institutionen. I stedet for at forsøge at bekæmpe denne adfærd, er det muligt at anlægge 
en mere “inkluderende strategi” ved at indrette sit system til - på baggrund af fx tilstedeværelsen af et 
antal relevante tags - automatisk at høste video, der er publiceret andre steder. 
  
Videoformater 
Video på nettet kommer i en række varianter - “formater” - et begreb der bruges om både codecs, som 
er måden videoerne er komprimeret på og som beskriver hvordan de dekomprimeres ved afspilning 
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(fx H.264/MPEG-4 AVC, VP8, Theora, DivX), og containerformater eller filformater, der er en meta-filer 
som beskriver, hvordan videofilerne er strukturerede, dvs. hvordan de komprimerede videodata er 
koblet med data af anden art fx audio, undertekster, metadata, kapitelinformation etc. (fx QuickTime, 
Windows Media Video, Flash Video, Ogg, WebM). Såvel codecs og containerformater forekommer i 
både open source, åbne og proprietære varianter (hvor fx nogle codecs kræver bruger-licens, og nogle 
containerformater er licenserede og kræver betaling af en afgift pr. stream eller indkøb af streaming 
server software) og begge varierer mht. krav til OS og klientsoftware. Før i tiden haltede de åbne vari-
anter bagefter i kvalitet og funktionalitet og blev anset for “eksotiske”, men er i dag fuldt ud på højde 
med de proprietære. H.264 (patenteret teknologi, der egentlig kræver royalty men pt. er fritaget) 
“wrapped” i en Flash player har været den magiske kombination, fordi mere end 90% af alle browsere 
har et Flash-plugin (proprietær teknologi). Apple skubber på for at vende det billede, idet Flash ikke 
supporteres på iPhone, iPods og iPads.   
 
Åbne webstandarder 
Indtil for relativt nylig krævede video i websider brugen af browser-plugins, hvilket i praksis har man-
ge ulemper. En stadigt mere populær åben web standard - HTML5 - ændrer på det billede, idet den 
gør det muligt afspille video direkte i siden uden brug af plugins. Dermed kan webvideo uden proble-
mer loades på mobile enheder, så længe de kan håndtere de pågældende videoformater, hvilket igen 
gør det nemmere at distribuere video og bringe det i spil på forskellige platforme. En videopublice-
ringsplatform skal med andre ord understøtte HTML5 for at have en fremtid. 

Workflows 
De forskellige videopubliceringssystemer på markedet med deres mange enkeltfunktioner kan i praksis 
tages i brug på mange forskellige måder og de kan i praksis understøtte mange forskellige behov. I 
dette afsnit giver vi et indblik i, hvordan videopublicering anvendes i en forskningsbiblioteks- og uni-
versitetssammenhæng. 
 
Almindelige anvendelser for videomediet i universitetssammenhæng er bl.a. 

● rekrutteringskampagner og annoncering af arrangementer o. lign. (“videoteaser”), pressemed-
delelser og anden PR 

● studerendes afleveringer og optagelser af diskussioner 
● dokumentation af forskning, forsøg, præsentation af papers, ph.d.-forsvar  mm.  
● dokumentation af konferencer, gæsteforelæsninger mm. 
● tutorials, introduktioner og praktiske informationer 
● tilgængeliggørelse af kursusforelæsninger (“videoforelæsninger”) 

 
Institutioner som fx DTU og ASB, der producerer video i større skala, har koncepter for “indpaknin-
gen” i form af ensartede intro’er, outro’er, logoer mv. (visuel identitet), foruden forskellige “dramatur-
gier” såsom studie talking head, forelæsning, demonstration, i laboratoriet o.lign. “formater”. Professi-
onaliseringen betyder, at den enkelte institution for nogle typer af produktioner, som fx forelæsninger 
publiceret som video on demand, kan operere med helt fast definerede workflows, der involverer både 
manuelle og automatiserede processer. Som det fremgår af følgende to eksempler, kan disse work-
flows være meget forskelligt skruet sammen.  
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Brugeropload med efterfølgende moderatorkontrol 
På CBS kan underviseren eller en studerende selv uploade forelæsningsvideoerne til institutionens vi-
deopubliceringsplatform, og her har man vedtaget, at video - før det kan publiceres - skal gennemgå 
en indholdskontrol og en juridisk kontrol. Dvs. en moderator manuelt tjekker hhv. at indhold, tags og an-
den metadata faktisk er relevant, og at de nødvendige juridiske blanketter (beskrives nærmere neden-
for) er der og udfyldt tilfredsstillende. Er alt i orden, frigives videoen til automatisk publicering via 
systemet. 
 
Automatiseret publicering af forelæsninger i nær-real-tid 
På DTU er idealet for forelæsningsvideoer, at de publiceres i “nær-real-tid”, dvs. så hurtigt som over-
hovedet muligt, og de manuelle processer er derfor dels forsøgt minimeret mest muligt og afvikles 
hovedsageligt før eller parallelt med optagelsen. Første del af en to-delt forelæsning er således typisk 
tilgængelig online allerede i pausen. Post-produktion i form af redigering af intro og outtro, generering 
af thumbnail, metadatering mm. sker on-location, og foretages af studentermedhjælperen, der i forve-
jen betjener OB-vogn, kamera mv. (se kollage). Efter transcoding af videoen dumpes de forskellige 
data i en folder på den lokale harddisk, der med rsync og via en sikker forbindelse kontinuerligt syn-
kroniserer med podcastserveren, som så automatisk publicerer den nytilkomne video (se screen 
dump). Det manuelle arbejde sker altså offline, og derefter er der kun én interaktion med serveren. 
CBS har netop købt en tilsvarende OB-vogn og er gået i gang med at tage den i brug. 
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DTU-workflowet kræver ikke login på en særskilt videopubliceringsplatform og inddatering via en 
tilhørende grafisk brugergrænseflade, og målt alene på tiden fra optagelse til publicering, er det dermed 
et yderst effektivt workflow.  
 
Ovenstående to forskellige workflows bearbejder vel at mærke samme type indhold, nemlig videofore-
læsninger. Det er derfor værd at notere sig, at workflows kan være helt afhængige af institutionens be-
hov og måde at indrette sig på - og det stiller store krav til en given videopubliceringsplatform, hvis 
den skal understøtte begge dele. 

Jura 
Regler fremstår naturligt nok altid mere begrænsende end muliggørende og det kunne se ud som om 
webpublicering af undervisning f.eks. som video skulle være en vanskelig sag. Men dels vil det være en 
spændende mulighed for de fleste undervisere og dels kan de problemer, som kan opstå, forebygges 
og løses forholdsvist enkelt. Perspektivet i det følgende er, at vi kort trækker udvalgte juridiske aspek-
ter af videopublicering i forsknings- og undervisningssammenhænge op og samtidig peger på nogle 
mulige løsninger. 
  
Videopublicering reguleres af dels Lov om ophavsret2, dels Lov om behandling af personoplysninger 
(persondataloven)3. En typisk situation vil være, at en forelæsning optages under medvirken af institu-
tionen selv og webcastes. Hvad er de vigtigste regler, som gælder her?4 
                                                
2https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901 
3https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828 
4Det følgende bygger især på  Morten Rosenmeier: Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister, Kbhv., 
Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 2010, samt udvalgte dele af e-læring og jura: http://www.uni-
c.dk/jura/index.html, 
 http://www.uni-c.dk/jura/juraemner/webcast.html og  http://www.uni-c.dk/jura/juraemner/studerende.html 
download 110711 
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● Undervisning, herunder forelæsninger, foredrag o.a. er ophavsretsligt set et værk og er derfor 

beskyttet af ophavsretsloven. Underviseren som ophavsmand har derfor ophavsretten, ”ene-
ret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt 
for almenheden”, jf § 2 stk 1. ”Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at 
værket overføres på indretninger, der kan gengive det.”, jf. § 2 stk. 2.     

● Institutionen (underviserens) kan publicere optagelsen på internettet, hvis underviseren giver 
tilladelse hertil. Det samme gælder for andres, f.eks. studerendes, private optagelser af under-
visningen, jf nedenfor.   

● Da underviseren kan genkendes på optagelsen, er den en behandling af personoplysninger -
”Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”, som vil 
være omfattet af persondataloven, jf § 3. Det betyder, at en offentliggørelse vil kræve samtyk-
ke fra underviseren, jf. § 6, stk 1, nr. 1, og, at dette samtykke kan trækkes tilbage, jf. § 38. Sam-
tykket skal være frivilligt, specifik og informeret, jf. § 3, nr. 8. 

● Også studerende vil kunne genkendes på optagelsen. Hvis de deltager aktivt i undervisningen, 
stiller spørgsmål osv. har de principielt samme retsstilling som underviseren. Hvis de blot er 
tilhørere, vil offentliggørelse kunne ske uden deres samtykke, jf § 6, stk. 1, nr. 7. 

● Det anbefales på vidensportalen ’E-læring og Jura’ (udarbejdet af UBVA og UNI-C), at der 
indgås aftaler imellem underviserne og deres institutioner. Det kan ske i form af en generel 
rammeaftale mellem tillidsrepræsentant og institution5 og en individuel aftale mellem den en-
kelte underviser og vedkommendes institution6.  Som eksempel på, hvordan disse modelafta-
ler kan tilpasses på en enkelt institution, kan vi se på CBS’ aftaler7 og den praksis, de indgår i. 

 
De mest centrale elementer er: 
  

● Ansatte opfordres generelt til at tillade webcasts af undervisningen. 
● Studerende informeres ved indskrivningen om, at der vil blive foretaget videooptagelser af 

undervisningen. 
● Ingen video uploades uden en udfyldt blanket. Dette er den grundlæggende sikring af både 

underviseres og institutionens rettigheder. 
● Blanketten er i papir. Dette sikrer enkelthed i brugen, hurtighed og samtidighed i forhold til 

aftalens indgåen og selve optagelsen. En digital blanket vil forudsætte, at alle - også f.eks. eks-
terne foredragsholdere - har autorisation i forhold til CBS’ systemer. En kombination af e-
signatur og papir-blanketter vil dog være et udviklingsperspektiv. 

● Blanket A, individuel aftale, dækker forelæsninger uden spørgsmål fra deltagere, forelæsninger 
med spørgsmål fra deltagere, interviews med ansatte eller studerende, undervisningsvideoer 
kun med underviseren, mm. 

                                                
5http://www.ubva.dk/files/pdf/DK-Rammeaftale_om_webcast_07072011.pdf 
6http://www.ubva.dk/files/pdf/DK-Individuel_aftale_om_webcast_07072011.pdf 
7http://cast.cbs.dk/cbs_files/, http://cast.cbs.dk/cbs_files/Blanket_A.pdf, 
http://cast.cbs.dk/cbs_files/Blanket_B.pdf 
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● Blanket B dækker tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få en aftale med de enkelte op-
trædende. Det kan skyldes f.eks. bortrejse, sygdom eller mundtligt tilsagn fra studerende un-
der en forelæsning. 

● For begge typer aftaler gælder, at sletning sker umiddelbart, hvis samtykket til offentliggørelse 
tilbagekaldes. 

● Generelt screenes alt indhold af moderatorer inden offentliggørelse. 
● Ophavsmanden er indholdsleverandør, dvs. har ansvaret for, at det publicerede materiale 

overholder lovgivningens krav hertil. 
 
Dette er et bud på praktisk omsætning af reglerne, som tager højde for mulige problemer. Inden for 
rammerne af denne rapport er det ikke muligt at afgøre, om samtlige problemer kan anses for løst ved 
denne fremgangsmåde. En nærmere juridisk granskning kan være påkrævet. 
 
På hjemmesiden ‘E-læring og jura’ (http://www.uni-c.dk/jura/index.html), der er et samarbejde mel-
lem UNI-C og UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) kan der findes yderligere 
oplysninger om relevante regler for e-læring, herunder webpublicering. Der er også adgang til jura-
bloggen, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og læse svar på tidligere stillede spørgsmål.     



 

 19 

Valg af videopubliceringssystem 
En stor del af dette projekt har beskæftiget sig med at afsøge markedet for potentielle videopublice-
ringsprodukter. Det har på tværs af de tre deltagende institutioner været diskuteret, hvilke kriterier der 
overordnet set bør ligge til grund for sådan et valg - herunder også kriterier der ligger uden for pro-
duktet som sådan, men som f.eks. i praksis betyder, eller i hvert fald sandsynliggør, at produktet er 
levedygtigt over tid. 

Kriterier for valg af løsning 
Her beskriver vi nogle kriterier, som har et bredere perspektiv end det rent tekniske. Disse kriterier vil 
være relevante at spejle en potentiel videoplatform i, inden man tager beslutningen om at anvende den 
i sin institution. 

● Levedygtighed 
Er løsningen attraktiv om 3-4 år? Vurderet på fx  

○ størrelsen af virksomheden (fx antal kunder, antal udviklere etc.) 
○ størrelsen af community 
○ teknologisk fundament (fx skalerbarhed, lagdelt softwarearkitektur) 
○ afhængighed af proprietære/licensbetingede teknologier (fx Flash og H.264) 

● Åbenhed 
Vurderet ud fra fx licensmodel, evne til integration med andre systemer, understøttelse af da-
taekstraktion (i tilfælde af migration til en anden løsning) mm. Systemet behøver ikke nød-
vendigvis at være open source, men åbne grænseflader må betragtes som et must. 

● Road map 
Kommunikerer udbyderen af løsningen en plan for videreudviklingen? Det kan sige noget om 
levedygtigheden. 

● Mange features 
Understøtter løsningen en bred vifte af behov? Mange features er ikke nødvendigvis et must - 
hvis blot de rigtige features er til stede. Erfaringen viser imidlertid, at brugernes forventninger 
til et videopubliceringsprodukt i høj grad skabes, fordi de har kendskab til andre videopubli-
ceringsprodukter. Det kan derfor være en farlig/dyr strategi at satse på særskilt at udvikle en-
hver feature der måtte komme ønske om - har det valgte produkt således mange udbredte fea-
tures, vil de formentlig kunne komme i brug selvom de ikke strengt taget er nødvendige.  

● Totalløsning 
Omfatter løsningen både backend og frontend?  

● Håndtering af medietyper udover video  
Giver løsningen også mulighed for at ingeste og håndtere andet end video - f.eks. billeder, 
tekst, pdf, powerpoints? 

● Live video-understøttelse 
● Ekstern, tilkøbt support  

Er det muligt at få support på løsningen? 
● Eksisterende erfaring med produktet 
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Har CBS, RUC eller SB erfaringer med løsningen?  
● Pris 
● Lokal installation  

Kan løsningen installeres lokalt? 
● Langtidsbevaring  

Er der i løsningen indbygget funktionalitet til langtidsbevaring? 
● Fælles dansk løsning  

Understøtter løsningen flere institutioner (dvs. flere repositories, flere frontends etc.)? 
● Brugerstyring  

Understøtter løsingen brug af fødererede autentifikations- og autorisationssystemer? 
 
Det er forskelligt hvor meget vægt, RUC, CBS og SB lægger på de enkelte kriterier. Dog er der enig-
hed om, at åbenhed forstået som evne til integration med andre systemer og understøttelse af dataeks-
traktion er meget vigtigt, mens fx understøttelse af live video er mindre vigtigt - det er noget, som kan 
kobles på systemet via API’et, når det bliver relevant. 

Featurekrav 
Når man begynder at fokusere på et bestemt videopubliceringsprodukt, kan følgende check-liste være 
anvendelig til et slags “sanity check” - den indeholder de mest overordnede, som de deltagende insti-
tutioner i dette projekt mener, en løsning skal opfylde.  
 

● Data skal kunne komme ind 
Ingest skal ske på en meningsfuld måde, der kan være en kombination af flere metoder: 

○ via POST (små filer én ad gangen jf. browser begræsning) 
○ via PUT request (store og/eller flere filer) enten via en frontend eller en upload ap-

plikation (fx java , AIR eller Silverlight etc.) 
○ via FTP mhp. batch upload 

Ved flere samtidige filer skal også upload af en metadatafil understøttes (XML eller komma-
separeret). 

● Data skal kunne komme ud 
Mediafiler med tilhørende fuldt metadatasæt skal kunne ekstraheres på en meningsfuld måde 
mhp. evt. fremtidig migration til andet system. 

● Ingen begrænsning på størrelse og/eller længde af uploadet fil 
Mange systemer har pga. en begrænsning i Internet Explorer en begrænsning på 2 GB - hvil-
ket er en stor begrænsning. 

● Skal kunne tage et vilkårligt antal gængse formater 
Systemet skal understøtte transcoding til et antal af de til enhver tid mest gængse formater 

● Video skal kunne afspilles på gængse platforme 
Afspilning skal understøttes på PC og mobile enheder i de til enhver tid mest almindeligt fo-
rekommende OS varianter. Senest har vi set at Apple definitivt ekskluderede Flash som af-
spilningsplugin i iOS. Dermed blev understøttelse af HTML5 særligt vigtigt. 

● Intelligent afspilning af formater  
Streamet indhold skal automatisk tilpasses brugerens device og tilgængelig båndbredde mhp. 
at sikre en god brugeroplevelse. 

● Stærkt API-lag  
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API’et skal eksponere så vidt muligt alle backend-funktioner mhp. at understøtte så mange 
anvendelsesmåder som muligt herunder evt. udvidelse/integration af systemet og evt. egen-
udviklet brugergrænseflade. 

● Fleksible metadata 
Skemaet skal som udgangspunkt bygge på en anerkendt metadatastandard og kunne defineres 
og udvides efter behov, så det understøtter institutionens/brugerens behov. Det kan også væ-
re relevant at systemet kan håndtere flere forskellige metadataskemaer på en gang. 

● Persistente URL'er 
Media skal kunne genfindes hvis/når det bagvedliggende system udskiftes.  

● Syndikering af publiceret indhold 
“Genbrug”/spredning af media skal understøttes på en eller flere måder  1) automatisk sam-
tidig publicering på fx YouTube (push), 2) RSS/Atom feeds (pull), 3) embed kode (copy-
paste), 4) social/sharing widgets 

● Autentifikation og autorisation 
Deling af indhold, der ikke må være frit tilgængeligt på internettet skal understøttes gennem 
en eller flere metoder: 1) en autentifikations- og autorisationsinfrastruktur (WAYF), 2) pass-
word beskyttelse (“shared secret”), 3) via link med ticket  

● Logning 
Logning skal ske mhp.: 

○ overholdelse af lovkrav til databaseejer vedr. efterforskning af fx brud på ophavsret 
eller distribution af materiale der på anden måde strider mod gældende lov (der skal 
konkret logges: 1) asset-ID, 2) bruger-ID, 3) dato og klokkeslæt og evt. 4) IP nummer 
der uploades og/eller downloades fra) 

○ levere statistik om brugen af systemet 
○ forbedre brugerbetjeningen  

● Statistik 
Bilag 1 oplister en række statistikker, det ville være relevant at udtrække fra systemet (doku-
mentet stammer fra arbejdet med Edumedia). Et væsentligt krav er, at statistikkerne vises som 
en graf/tabel, hvis der er tale om en serie af værdier. Statistik på egne assets skal være tilgæn-
gelig for enhver, der har konto på systemet.    

● Sysadmin-grænseflade der giver overblik over hele systemet 
Systemadministration skal ske via én samlet grænseflade, der med en rimelig frekvens opdate-
rer sig selv og giver meldinger om tilstanden på eventuelle subsystemer, så det fx let kan iden-
tificeres, hvilke entiteter eventuelle driftsproblemer hidrører fra/omfatter. Det er en stor for-
del, hvis de del-processer uploadet materiale skal igennem (fx lagring af original, udtagning af 
thumbnail, oprettelse af transcode-kopi etc.) repræsenteres som et eller flere sammenhængen-
de workflows, så det ved efterforskning af brugerrapporterede problemer er let at identificere, 
hvor i de forskellige workflows et givent problem indtræder.   

● Overholder accessibility-standarder 
 

Produktvurderinger 
Der er mange og meget forskellige videodistributionsløsninger på markedet. Et antal af dem er valgt 
ud og  vurderet ud fra de ovennævnte kriterier, nemlig hhv. 23video, Kaltura, Vimeo, YouTube, Me-
diaMosa og Matterhorn. De repræsenterer et mix af kendte og udbredte kommercielle gratis og beta-
lingsløsninger og/eller open source-løsninger, hvor et par af sidstnævnte type er vokset ud af den aka-
demiske verden, og altså meget omtalte i denne mere snævre kontekst.    
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YouTube 

Levedygtighed 
YouTube har eksisteret siden 2005 og har for længst markeret sig som det markedsledende kommerci-
elt drevne videodelingssite. Statistikken taler for sig selv: Hver dag afspilles 3 milliarder videoer og 
hvert minut uploades 48 timers video svarende til 240.000 film i fuld længde pr. uge8. YouTube ejes af 
Google og er lokaliseret i 25 lande og på 43 sprog. 
 
YouTube valgte fra start et voldsomt udbredt proprietært format til videodistribution (Flash), men 
eksperimenterer nu med åbne teknologier i form af HTML5 understøttelse for browsere der kan af-
vikle H.264 og WebM, og YouTube er på den måde med til at definere udviklingen inden for videodi-
stribution på nettet. 
 
Sitet er reklamefinansieret, hvor annoncørerne kan købe annoncer på YouTubes startside, søgeresul-
tatsider og i selve videoerne. YouTube tilbyder et partnerskabsprogram til udvalgte medievirksomhe-
der og enkeltpersoner (personer, hvor mere end 100.000 har set/abonnerer på deres indhold/kanal), 
der giver dem mulighed for at uploade video uden begrænsning ift. længde og tjene penge på det ved 
at få vist annoncer i forbindelse med de enkelte videoer eller ved at udleje dem (sidstnævnte er pt. kun 
muligt i USA). Partnerprogrammet har pt. mere end 20.000 deltagere. Almindelige brugere kan kun 
uploade videoer kortere end 15 minutter og kan ikke tjene penge på dem. Antallet af annoncører, der 
bruger displayannoncer på YouTube er 10-doblet inden for det seneste år. 
 
Indholdet på YouTube er ekstremt forskelligartet – der er alt fra håndholdte hjemmevideoer, mo-
vietrailers og ulovlige musikvideoer til seriøst indhold med uddannelsesmæssig værdi fx på den dedike-
rede ”educational channel”. Universiteter verden over distribuerer bevidst deres indhold på sitet, der 
er synonym med en enorm eksponeringsflade, og som sådan står det i delvis konkurrence med iTune-
sU. Billedet er imidlertid ikke entydigt – fx er det ikke ualmindeligt, at universiteter blokerer for cam-
pus-relateret IP-trafik mod YouTube, fordi det vurderes som et useriøst medie. 

Åbenhed 
YouTube er en kommerciel gratistjeneste – kernen i platformen er ikke open source. Men YouTube 
giver en række muligheder for at gøre brug af dets system og data og bestemme, hvordan video præ-
senteres: 

● Via et GoogleData-API ("GData") er der adgang til YouTubes videolager og fællesskabsfunk-
tioner, således at et vilkårligt website, der implementerer APIet kan integrere YouTube video-
er (dvs. være endnu et udstillingsvindue for YouTube). APIet giver også mulighed for at 
trække statistik, kommentarer, profilinfo etc. 

● Et antal player-API'er tillader tilretning af embeddede playere. 
● Med ’YouTube Direct’ kan en organisation integrere YouTube-upload-funktionalitet direkte 

på sit website, så brugere (med en YouTube-konto) kan uploade video herfra. Organisationen 
kan efterfølgende gennemse det uploadede video og offentliggøre godkendt indhold via insti-
tutionens YouTube-kanal. Nyhedsmedier der har taget ”citizen journalism” fænomenet til sig 
bruger præcis denne funktion. YouTube Direct er open source (Apache 2.0 licens) – se 
http://www.youtube.com/direct. 

 
Brug af YouTube er imidlertid ensbetydende med en række begrænsninger. For så vidt angår upload 
via APIet gælder følgende9: 

                                                
8http://www.youtube.com/t/press_statistics 
9http://code.google.com/intl/da/apis/youtube/faq.html#limits 
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● All users can upload videos up to 15 minutes long, and many users with a history of com-
plying with the YouTube Community Guidelines can upload videos longer than that. 

● Videos can be no larger than 64 GB. 
● One account can have no more than 2000 videos. 

 
For at beskytte sig mod for voldsomme mængder af trafik, har YouTube indbygget en kvote på antal-
let af operationer der kan udføres API'et (requests der kan sendes). 
 
Bulk upload er muligt med YouTubes ”multi-video uploader”. Umiddelbart er der ikke nogen tilsva-
rende mulighed or download (relevant ifm. migrering) – her må man ty til 3. parts websites, applikati-
oner eller browser plugins. Metadata kan ekstraheres via API. 

Road map 
Noget konkret roadmap er ikke fundet, men på http://apiblog.youtube.com/ annonceres nye features 
og diskuteres ideer til nye features. 

Mange features 
YouTube sætter på mange måder dagordenen, når det gælder features/funktionalitet relateret til vi-
deodistribution – YouTube er således ofte et referencepunkt for andre tjenester. YouTube er imidler-
tid ikke stærk på strukturerede metadata, fx er der forholdsvis få metadataelementer at udfylde, kon-
trollerede vokabularer findes ikke, ligesom servicen heller ikke abonnerer på nogen specifik metadata-
standard. Hovedvægten synes således at være på “3. parts metadata”, dvs. metadata der fremkommer 
ved at andre brugere aktivt kommenterer (annotations), kategoriserer (tags) og rangerer (user rating).  

Totalløsning 
YouTube.com omfatter selvsagt både backend og frontend, men man kan anvende API'erne til at lave 
individuelle frontends til indholdet. 

Håndtering af medietyper udover video 
YouTube Direct giver mulighed for også at uploade billeder. 

Live video-understøttelse 
YouTube understøtter live streaming fra udvalgte partnere via http://www.youtube.com/live. 

Ekstern, tilkøbt support 
YouTube yder ikke support mod betaling men stiller et udviklerforum til rådighed. 

Eksisterende erfaring med produktet 
Mange af institutionernes brugere er vant til at se eller uploade video via YouTube. CBS overvejer at 
høste relevant indhold, som deres studerende eller undervisere publicerer via YouTube. 

Pris 
Gratis. 

Lokal installation 
Lokal installation er ikke mulig. 

Langtidsbevaring 
Det er dd. til stadighed ikke lykkedes at finde nogen form for officiel YouTube politik vedr. langtids-
bevaring. Backup foretages alene mhp. at undgå service nedbrud. Sletter brugeren sin video er der der-
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for ingen måde at genskabe/få den igen. Af den grund er der opstået en række 3. parts løsninger til 
backup af ens YouTube-konti (video + metadata). 

Fælles dansk løsning 
Ideen om en fælles dansk løsning er irrelevant ifm. YouTube. Der er ikke nogen tekniske håndtag til 
realiseringen af en sådan idé og heller ikke noget økonomisk incitament. 

Brugerstyring 
Adgangsbegrænsning mhp. “privacy” er muligt - dvs. en bruger kan på baggrund af subjektive kriterier 
etablere sit eget private, fuldstændigt vilkårligt sammensatte “community” omkring en video.  Ad-
gangsbegrænsning kan ikke etableres på baggrund af fx (verificeret) tilhørsforhold til en eksempelvis 
en uddannelsesinstitution, idet YouTube ikke understøtter  brug af hverken directory services eller 
fødererede autentifikations- og autorisationssystemer. Derimod understøttes Oauth (Open Authori-
zation) - en åben protokol til autentifikation.  

23video 
Løsningen er vurderet på baggrund af 14 dages prøveadgang og workshopoplæg v/Mads Wesselhoff 
fra 23. 

Levedygtighed 
23 er et lille APS med 5 ansatte, hvilket vi mener gør levedygtigheden for produktet skrøbelig. Deres 
kundegrundlag udgøres af 200+ kunder, primært baseret i Danmark, England, Sverige og Tyskland 
samt USA, og der er nogle store virksomheder imellem. 80% af kunderne er hooket op med en part-
ner, som 23 er (under)leverandør til. Der er tilknyttet et community hvor man kan stille spørgsmål, 
men spørgsmål kan godt ligge længe, fx fandt vi to spørgsmål fra februar der ikke var besvaret i slut-
ningen af maj. 

Åbenhed 
23Video er ikke open source. Der er tilknyttet et REST API (tilgang til dette afhænger af abonnement 
type), som tillader at udviklere kan genbruge data. 

Road map 
n/a – Mads udtalte på workshoppen at alle kunder er lige vigtige, men et bud på et road map kunne 
være understøttelse af live video og forbedret statistik (fx hvor længe brugerne ser den enkelte video, 
hvilke sekvenser er mest populære) 

Mange features 
23Video understøtter SSO og integrerer med en del socicale tjenester, fx Facebook, Twitter, YouTu-
be, Boxee og iTunes. 

Totalløsning 
Systemet leverer både front- og backend, og det virker som om det er nemt at style frontend. Lecture 
capturing understøttes ikke. 

Evne til at håndtere andet end video 
Systemet håndterer umiddelbart ikke andet end video, men tjenesten startede som et alternativ til 
Flickr, så der skulle efter sigende være mulighed for at genindføre billedunderstøttelse. Der vides dog 
ikke hvorvidt andre formater vil blive understøttet på sigt. 
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Live video-understøttelse 
Streaming understøttes ikke. 

Ekstern, tilkøbt support 
23 tilbyder ”100% human support” (udgøres af blot én mand), dvs. en person der skal besvare alle ens 
spørgsmål. De samarbejder med en række partnere, som videresælger, men om de også kan udvikle og 
supportere er uklart. 

Eksisterende erfaring med produktet 

Som nævnt bruges systemet af en række større virksomheder, men ingen i projektgruppen benytter 
23Video, som en del af sin produktion, men RUC har haft en 14 dages prøve. 

Pris 
$675 om måneden inklusiv 1 TB trafik, ekstra trafik koster $250 pr TB. 

Opsummerende vurdering – fordele og ulemper ved produktet på kort og lang sigt 
Fordele: 

● Hurtig transcoding til 8-9 formater/versioner. 
● Originalfiler gemmes (langtidsopbevaring?) 
● Enkelt at gå til. 
● Sympatisk virksomhedsfilosofi: Iflg. Mads ser 23 sådan på det, at “jo mindre det lugter af 23, 

des bedre”. Konkret betyder det, at produktet skal være 100 % customiserbart, og brugeren 
får derfor eget domæne, eget site og egen player. 

Ulemper: 
● Lille community og ingen plugins. 
● Dets muligheder for at kunne håndtere en fælles dansk løsning er uklart. Der er mulighed for 

flere kanaler, men hvordan brugerstyring (flere domæner, flere forskellige brugere) fungerer er 
uklart. 

Vimeo 

Levedygtighed 
Vimeo er en kommerciel videodelingsplatform – et hosting site - drevet af et New York-baseret firma 
af samme navn. Firmaet har 48 ansatte. Vimeo blev startet tilbage i 2004 (altså før YouTube) af film- 
og videoentusiaster, der ønskede et forum for udveksling af deres produktioner – deraf også navnet, 
der er et anagram af ”movie”. Indholdet afspejler klart denne ”bias” – ud af totalen på over 3,3 million 
videoer er et fåtal tagget med ’university’ (9.000), ’higher education’ (1.500), og en væsentlig del af ind-
holdet har karakter af at være semi-hobby/professionelle ”art productions”. Reklamer optræder på 
sitet, men meget nedtonet, og aldrig i playeren. 
Vimeo fås i 3 varianter: 

1. Gratis-udgaven kaldet ’basic’ til videoentusiasten og filmmennesket, der distribuerer sin non-
kommercielle produktioner. 

2. ’Plus’ til brugeren, der gerne vil have flere features, bedre kvalitet og større lager mm. samt 
slippe for reklamer, men som ikke er professionel i betydningen en som vil sælge sine video-
produktioner. 

3. ’Pro’ - endnu mere funktionalitet og lager, men til virksomheder, forretninger og professionel-
le der har brug for deres eget ”udstillingsvindue” til deres produktioner (forretningsmodel in-
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troduceret august 2011). Pro-kunder har adgang til en customiserbar frontend (’Vimeo pro 
portfolio’) under eget domænenavn. 

Der kan tilkøbes ekstra ”plays” (antal afspilninger) og lager til originalfiler. 
Vimeos default player er en hybrid Flash/HTML5 player, der serverer H.264 og WebM eller Ogg 
Theora, så video også kan afspilles på iPhone, iPod og iPad. 
Vimeo har en trofast fanskare og vil formodentlig også eksistere om 3-4 år. 

Åbenhed 
Vimeo fås ikke i en open source-variant, men har to API’er: Et simpelt som giver enhver mulighed for 
at tilgå al ”public data” fra Vimeo om brugere, grupper, kanaler etc., og et avanceret som kræver at ens 
applikation er registreret (API key), og som giver adgang til endnu mere data og til at arbejde med da-
ta, fx uploade, slette etc. (http://vimeo.com/api/docs/methods). Begge er RESTbaserede og returne-
rer data i JSON, (serialiseret) PHP eller XML. 
Vimeo understøtter OAuth (åben standard til autentifikation) og oEmbed (åben standard for embed-
ding af video, billeder, lyd, rich media etc.). 
Den individuelle frontend (Vimeo pro portfolio), som PRO kunder kan designe og hoste via Vimeo, 
kan sættes til at pege på et vilkårligt domæne fx www.au.dk (hvis domænets A-record ændres) eller på 
et subdomæne, www.video.au.dk (hvis en CNAME record som peger på vimeopro.com tilføjes). Den 
embeddede url vil stadig indeholde et vimeo.com, da playeren kommer herfra. 
Ekstraktion af videodata (download) og metadata synes ikke at være ret godt understøttet, hvilket van-
skeliggør eventuel senere migrering til andre systemer. 

Road map 
Vimeo har naturligvis en blog (http://vimeo.com/blog), men det der kommunikeres her er ”post fak-
tum”. Udover de interviews som virksomheden giver (fx http://vimeo.com/21096750), er det nær-
meste, man kommer et indtryk af fremtidige udviklinger, de bidder information man kan få via den 
såkaldte ’API status blog’ (http://vimeoapi.tumblr.com/) – det er dog mest udfasning og introduktion 
af nye metoder der annonceres. ”Tight lip”-politikken skyldes formentlig den hårde konkurrence i 
markedet. 

Mange features 
Vimeo har de gængse features for et videohosting site; automatisk transcoding, HD-kvalitet, privacy-
funktioner, player med de forventlige sharingtools, playlist og embed optioner, sociale værktøjer 
(kommentarer og ’like’ funktion), statistik på eget indhold, kanaler og kategorier etc. Lidt mere usæd-
vanligt tilbyder sitet 

1. ”widgets”, så man fx kan embeddede ikke blot én video men en samling af videoer på sit site, 
som så automatisk afspilles en efter en (kiosk style). 

2. ’Vimeo Music Store’ (tilføjet ultimo september ’11) der er en ”one-stop-shop” med 45.000+ 
hhv. creative commons licencerede og betalingsbelagte musiknumre (tracks) som kan anven-
des i videoproduktionerne, der publiceres på Vimeo. 

Metadata følger ikke noget skema, men bl.a. følgende elementer er indeholdt: kategori, titel, aut-
hor/ejer/creator, (upload) dato, vimeoID og url, keywords/tags, kommentarer og beskrivelse. 

Totalløsning 
Løsningen omfatter både backend og frontend, men Pro-brugere er frit stillet mht. om de vil bruge 
frontenden ”as is” eller rette den til (Vimeo pro portfolio) 
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Håndtering af medietyper udover video 
Video er det primære – sekundært håndteres lyd via ’Vimeo Music Store’, men det er til brug for vi-
deoproduktionerne og er et system for sig, der er koblet på den egentlige service, der handler om di-
stribution af video. 

Live video-understøttelse 
Nej. 

Ekstern, tilkøbt support 
Så vidt vides er der kun mulighed for 3. parts support på playere under Pro-udgaven. 
 
Eksisterende erfaring med produktet 
? 

Pris 
3 varianter: 

• ’Basic’: gratis 
• ’Plus’: $ 59.95/år eller $ 9.95/md 
• ’Pro’ til virksomheder, forretninger og professionelle: $ 199/år 

Lokal installation 
Vimeo er et hosting site eller ren skyløsing, om man vil. Der er ikke mulighed for lokal installati-
on/on-prem-variant. 

Langtidsbevaring 
Vimeo opbevarer ikke originalfiler med mindre man specifikt tilkøber lagerplads til dette. Re-
transcodingen er ikke en del af denne pakke, men kan for den enkelte fil gøres inde fra systemet. Der 
gives ingen garantier ift. back up og drift (http://vimeo.com/terms). 

Fælles dansk løsning 
Det er uklart om en fælles dansk løsning via Vimeo teknisk vil være muligt eller give mening. Hostin-
gudgiften så lav, at der ikke er noget økonomisk incitament til en fælles løsning. 

Brugerstyring 
Løsingen understøtter ikke brug af eksterne autentifikations- og autorisationsinfrastrukturer eller blot 
directory services. Adgangsbegrænsning mhp. “privacy” er muligt - dvs. en bruger kan etablere sit eget 
private, fuldstændigt vilkårligt sammensatte “community” omkring en video eller en samling af video-
er enten ved at distribuere et link, et password eller invitere andre Vimeo-brugere. 

Overordnet vurdering 
Vimeo synes at have mere ”seriøst”  indhold end de fleste online video distributionsplatforme, og et 
veldokumetneret API, men ligger et godt stykke fra de opstillede featurekrav, og kan derfor ikke anbe-
fales. 
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Matterhorn 

Levedygtighed 
Matterhorn er udbredt på universiteter som f.eks.  ETH Zurich, Universität Osnabrück og UC Berke-
ley. Systemet er udviklet udelukkende i en akademisk kontekst, hvilket både kan ses som en fordel og 
en ulempe - skræddersyet til de faktiske behov, men trods alt også udbredt i en begrænset kontekst. 
Systemet er open source og er derfor udelukkende afhængig af de deltagende udvikleres engagement. 
Systemet er specielt gearet til automatisk optagelse af forelæsninger og er på trods af sin open source-
natur pt. meget tæt bundet op på en lukket teknologi, som er den kamerateknologi fra Epiphan, sy-
stemet kommunikerer med. Epiphan vil ikke åbne op for, hvordan deres bokse fungerer, da virksom-
hedens største kunde er det amerikanske militær, der sætter begrænsninger for, hvor åbent det må bli-
ve. Matterhorn kan i kraft af sin åbne arkitektur selvfølgelig tilkobles andre kameraløsninger, men der 
er pt. tale om do-it-yourself og der lader altså ikke til at være nogen standardløsninger at hente her. 
Matterhorn omtaler selv sine udfordringer10: 

● High costs and constraints of vendor solutions 
● Proprietary code lock-in (closed source) 
● Patchwork quilt of technologies and research projects - great systems that can't play together 

well 
● Limited enterprise integraton with SIS or CLE/LMS 
● Rich media accessibility (and associated benefits) 
● Lack of learning tools 
● Rapidly changing technology 

Åbenhed 
Systemet er open source (Educational Community License v2). Systemet er opbygget modulært, og al 
kommunikation mellem komponenter i backenden er sker via et REST API, hvilket betyder at det er 
muligt at fravælge dele af systemet og tilkoble andre systemer.  

Road map 
Et road map holdes løbende ved lige af open source community’et. Der er muligt at følge med i frem-
skridtene.11 

Mange features 
Matterhorn dækker bredere end f.eks. Kaltura: “Institutions will use Matterhorn to produce lecture 
recordings, manage existing video, serve designated distribution channels, and provide user interfaces 
to engage students with educational videos” - dvs. at optagelse også er en stærk del af systemet. Der er 
altså rigeligt med features, men det er svært at vurdere inden for Videopubliceringsprojektets rammer, 
om de enkelte del-features fungerer lige så godt som i konkurrerende systemer.  

Totalløsning 
Systemet omfatter alt fra capture til publicering. Men fokus er på automatisk capture og ikke bruger-
upload.  

Håndtering af medietyper udover video  
Udover video håndteres også audio. 

                                                
10http://opencast.org/matterhorn/overview 
11http://opencast.jira.com/browse/MH#selectedTab=com.atlassian.jira.plugin.system.project%3Aro
admap-panel 
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Live video-understøttelse 
Systemet er bygget til at understøtte tæt-på-live, dvs. offentliggørelse umiddelbart efter at en optagelse 
har fundet sted. 

Ekstern, tilkøbt support  
? 

Eksisterende erfaring med produktet 
12. september 2011 fortalte Københavns Universitet om deres brug af Matterhorn.   

Pris 
Produktet er "gratis", da det er open source.  

Lokal installation  
Systemet lægger op til at man installerer det lokalt. 

Langtidsbevaring  
Ikke et specielt fokus - det er op til institutionen der tager løsningen i anvendelse. 

Fælles dansk løsning  
Det vides ikke om eller hvordan løsningen understøtter flere institutioner (dvs. flere repositories, flere 
frontends etc.). 

Brugerstyring  
Fødererede autentifikations- og autorisationssystemer kan formentlig kobles på. 

MediaMosa 
Info fra hhv. net-research, to webinarer, en testinstallation og projektlederen Frans Ward (SURFnet). 

Levedygtighed 
MediaMosa er backenden i SURFmedia, der er en fælles mediedistributionsplatform som det 
hollandske forskningsnet, SURFnet, tilbyder sine tilknyttede institutioner. Produktet blev open sour-
ced 2009, men kodningen af kernekomponenter er fortsat udliciteret til et mindre, kommercielt firma. 
 
SURFnet har dedikeret ressourcer til at drive et community, som primært består af HE institutioner i 
Europa, og i mindre grad også kulturarvsinstituioner12 samt enkelte kommercielle aktører13, der laver 
integrationer op mod MediaMosa. Udviklingen sker altså inden for en akademisk kontekst. 
 
Der er i SURFnet meget fokus på kompatibilitet med andre projekter, der tiltrækker sig opmærksom-
hed i universitetsmiljøet, specielt Matterhorn (opencast.org), understøttelse af fødererede mekanismer 
til autentifikation og autorisation (AAI) samt aspekter, der er essentielle ift. samarbejder med kultur-
arvsinstitutioner (fx metadatastandarder og protokoller for udveksling af metadata). 
 
Konkret ift. Matterhorn har SURFnet undersøgt mulighederne for at koble Matterhorn på MediaMo-
sa, så Matterhorn workflows mm. kan bruges til at optage forelæsninger og lagre dem i MediaMosa 
                                                
12 Belgiske Archipel (netværksbaseret infrastruktur til bitbevaring og logisk bevaring af digitaliseret kulturarv) 
bruger MediaMosa til distribution af alle slags medier: http://www.ibbt.be/en/projects/overview-
projects/p/detail/archipel 
13 Bl.a. Recording Box (www.recordingbox.nl) og One Shoe (www.oneshoe.nl). 
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(engelsk rapport fra marts 2011 og Proof of Concept kan findes på 
http://mediamosa.org/node/243526) 
 
Konklusion: MediaMosa indebærer en del do-it-yourself, og man vil aldrig blive ”først med det sidste 
nye” – til gengæld er det sandsynligt, at MediaMosa også eksisterer i bedste velgående om 3-4 år. 

Åbenhed 
MediaMosa er GPLv2 licenseret (= krav om at al ny kode skal gives tilbage til projektet og licenseres 
på samme måde = begrænsede muligheder for kommercielle spin offs). 
 
Version 2.x er baseret på Drupal 7 – et open source CMS/content management framework (CMF) 
kodet i PHP, som kører på Linux/Debian/Ubunto/Redhat. 
 
Alle funktioner tilbydes via API. Kommunikationen mellem en given frontend og MediaMosa (back-
end) er RESTbaseret (GET for hente data, POST for at ændre eller oprette noget, responsen er xml). 
Det samme gælder al kommunikation mellem backend komponenterne. Det modulære design betyder, 
at komponenter – fx transcode modulet – kan udskiftes. Drupals kernefunktioner og præsentationslag 
kan ændres eller udvides med ca. 10.000+ gratis community-udviklede addons, aka contrib modules. 
 
MediaMosa understøtter bl.a. 

● MySQL 
● SOLR (faceted/geospatial/full-text search) 
● OAI-PMH: DC, QDC, LOM 
● JSON 
● oAuth (Open Authorization – åben standard for autorisation baseret på tokens) 
● oEmbed (open embed – åben format der gør det muligt for andre websites at embedde ind-

hold via links, dvs. man behøver ikke embed kode) 
● Open upload (PHP-app til hurtig upload af filer i alle størrelser – se sourceforge) 
● ATOM 1.0 (IETF standard til syndikering af indhold/web feeds ala RSS) 
● OpenSocial (fælles API for sociale applikationer på tværs af websites) 
● HTML 5 (bl.a. ifm. en open source multistream player, hvor video synkroniseres med slides14) 

 
Konklusion: MediaMosa er ”open as in Open Source, supporting Open Technology, Open Formats, 
Open Content”. 

Road map 

2011: To store releases baseret på den nye Drupal 7 framework: MediaMosa 3.0 og MediaMosa 3.1. 
 
3.0 release fokuserer på ”open interfaces” – konkret OpenSocial der er et sæt af fælles API'er udviklet 
af Google, MySpace m.fl. til brug for webbaserede sociale netværksapplikationer. Baggrunden er, at 
SURFnet er ved at opbygge SURF CONEXT, der er en samarbejdsinfrastruktur, som kombinerer 
deres WAYF og kollaborative værktøjer som SURFmedia, så forskerteams mm. kan danne arbejds-
grupper på tværs af institutionerne, hvor kun gruppemedlemmer kan tilgå indhold. 
 
3.1 release fokuserer på transcripting teknologi: ASR (automatic speech recognition) + OCR (optical 
character recognition) på slides mhp. at få ekstra metadata at søge i. 
 
Andre MediaMosa-projekter 2011 : 

                                                
14 http://demo.mediamosa.surfnet.nl/richmedia/node/238 
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● MediaMosa-Matterhorn Weblecture Pilot 
● Proof of Concept: Transcripting 
● Proof of Concept: Flexible workflows (udbygning af understøttelsen af andet end au-

dio/video) 
● Backend admin GUI http://demo.mediamosa.org/content/admin-interface-mediamosa 

Mange features 
● Distributionsplatform for i princippet hvilke som helst medietyper – pt. er der foruden audio 

og video fuld understøttelse (med still og metadata udtrækning mm.) af 
○ PDF dokumenter (pdfinfo – en ”document information extractor ”udtager info så-

som title, subject, keywords, author, creator, producer, creation date, modification 
date, tagged, page count, encryption, print and copy permission, page size, file size, 
PDF version, metadata) 

○ billeder (Exiv2 bruges til at udtrække Exif/IPTC/XMP metadata fra 24 billedfor-
mater15) 

● Fleksible metadatasæt 
● Upload (PUT, POST, FTP) inkl. understøttelse af batch upload og filer i vilkårlig størrelse 
● Transcoding baseret primært på FFmpeg, idet MediaMosa understøtter alle formater, der kan 

transcodes via FFmpeg, men ellers er valget af transcode engine helt frit – pt. kommer back-
enden med 22 forskellige, præinstallerede og konfigurerbare transcode profiler til web, mobile 
enheder 

● Streaming i vilkårlige formater – fx Flash H.264/VP6, WMV, Ogg Theora/Vorbis etc. 
● Understøttelse af vilkårligt antal frontends og repositorier, hvor hver frontend ”ejer” og per 

default kun har adgang til sit respektive repository med dertil hørende samlinger, assets og in-
dividuelle konfigurationer (flere frontends kan dog få adgang til samme assets) 

● Fint granulerede autorisationsmuligheder – man kan fx give offentlig adgang til lavkvalitets-
udgaver af en mediefil og samtidigt begrænse adgangen til højkvalitetsudgaver af den 

● Understøttelse af live streaming via 3. part/CDN 
● Alle funktioner kan benyttes via API 

Totalløsning 

MediaMosa er i sig selv kun en backend, dvs. man enten skal anvende en af de to front-end applikati-
oner som SURFnet har lavet – hhv. en 'Drupal Mediamosa Module' og en 'White Label End-user Ap-
plication' – og så konfigurere dem, eller man skal udvikle sin egen. 

Evne til at håndtere andet end video 

Se afsnittet ”Mange features”. 

Live video-understøttelse 

MediaMosa frontend understøtter annoncering af live streaming events, som andre kan abonnere på. 
Streamen leveres via 3. part/CDN, men kan lagres og efterfølgende fremfindes i MediaMosa som 
VOD. Opsætning af VDO-X (video exchange) software forudsættes. 

 

                                                
15 http://dev.exiv2.org/wiki/exiv2/Supported_image_formats 
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HTML5-understøttelse 

Ja. 

Ekstern, tilkøbt support 

Installation og konfiguration mm. af MediaMosa står man selv for. I tilfælde af problemer kan com-
munity’et konsulteres – eventuelt også Madcap16, som SURFnet har udliciteret udviklingen af Media-
Mosas kernekomponenter til. 

Eksisterende erfaring med produktet 

En testinstallation på http://video.massiveit.dk bestående af MediaMosa og Drupal 7 har givet pro-
jektdeltagerne mulighed for at se og afprøve navigation og konfigurationsmuligheder mv. i admin 
backenden. En frontend er ikke koblet på. 
 
En række større uddannelses- og kulturarvsinstitutioner i Europa anvender MediaMosa, men 
SURFnet, der driver SURFmedia som kører på MediaMosa, har formodentlig den mest omfattende 
erfaring med softwaren. SURFmedia havde pr. 1.7.2010: 

+ 25 K user accounts 
+ 85 K videoer 
+250 K requested streams/måned 
+ 15 TB video assets 

Pris 

Ingen erhvervelsesomkostninger. 

Opsummerende vurdering - fordele og ulemper ved produktet på kort og lang sigt 

Fordele 
På den korte bane er fordelene ift. fx Kaltura til at overse: De handler mest om, at MediaMosa ikke er 
Flash-centreret og de facto understøtter HTML5. På den lange bane kan det vise sig væsentligt, at 
platformen er blevet til i en akademisk kontekst og har sit fokus på de behov og idealer, der er væ-
sentlige der – fx undervisnings- og samarbejdsunderstøttende værktøjer, crossplatform- og ikke-
proprietære teknologier. 
 
Ulemper 
MediaMosa indebærer en del do-it-yourself, dvs. 

● en institution ikke kan forvente at være lige så hurtigt ”up and running” med en service base-
ret på MediaMosa som med en kommerciel full-service løsning (SaaS) 

● tilgængelighed af lokale udvikler- og driftsressourcer er en potentiel flaskehals 
● udgifterne er ikke på forhånd kendte, som ved kommercielle, abonnementsbaserede produk-

ter 
● institutionen vil nok aldrig blive ”først med det sidste nye” 

                                                
16 http://www.madcap.nl 
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Kaltura 

Levedygtighed 
Kaltura er et stort og kommercielt firma, de har kontor flere steder i verden bl.a. New York og i Israel. 
De siger selv at, deres platform bliver benyttet på mere end 100.000 websites. De har løsninger til 
stort set alle størrelser af virksomheder/sites, da deres løsninger kan skaleres. Kaltura findes som SaaS, 
lokal installation med support eller som OpenSource uden support, kun via forum. 

Åbenhed 
Kaltura tilbyder deres applikation som open source. Der er tilknyttet et veldokumenteret og udbygget 
REST API - http://www.kaltura.com/api_v3/testmeDoc/index.php som bl.a. gør det muligt at uplo-
ade, downloade materialer sammen med metadata. 

Road map 
Der er ikke et officielt roadmap, men når man er i dialog med supporten, kan man spørge til road 
mappet, men man får aldrig en garanti for, hvornår en feature kommer.  

Features 

Kaltura understøtter stort set alle de features som et almindeligt website har behov for. Man skal dog 
huske, at Kaltura er primært et backendsystem til registrering, opbevaring og distribution af video og 
lyd og derfor skal man også anskaffe MediaSpace-frontenden eller selv opbygge en frontend evt. via 
pluginet til Drupal eller via API’en. Udover traditionelle funktionaliteter såsom statistik, styring af re-
klamer, encoding af mange forskellige formater er der allerede udviklet klienter for integration til 
Moodle, Drupal, SharePoint, Wordpress m.fl. Camtasia og Cattura video, leverer løsninger til lecture 
capturing som kan integreres i Kaltura, så en optagelse af en forelæsning nemt kan uploades til Kaltu-
ra. 

Totalløsning 
Kaltura kan levere både front- og backend. Frontend er lavet i PHP, HTML, CSS og JavaScript og er 
derfor nem tilgængelig, hvis man ønsker at lave ændringer.  

Evne til at håndtere andet end video 
Kaltura håndterer video, lyd og billeder. Video og lyd fungerer fint, hvorimod billeder er meget sim-
pelt og kan kun anbefales til meget simple løsninger. 

Live video-understøttelse 
Livestreaming understøttes, det er dog ikke blevet aftestet. 

Ekstern, tilkøbt support 
Kaltura tilbyder support og man kan også købe udvikling direkte hos dem. De samarbejder med en 
række partnere, som videresælger, men om de også kan udvikle og supportere er uklart. 

Eksisterende erfaring med produktet 
CBS har benyttet Kaltura SaaS og lokal installeret MediaSpace siden April 2010. RUC er begyndt at 
benytte samme setup og går i luften ultimo 2011. AUB er desuden i øjeblikket ved at afprøve Kaltura. 
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Pris 
Prisen forhandles direkte med Kaltura. Der er ikke en standardpris og prisen beregnes ud fra hvor 
mange features man skal benytte. Trafikken er forbrugsafregnet. Hvis man vælger open source-
udgaven, er Kaltura “gratis”. 

Opsummerende vurdering – fordele og ulemper ved produktet på kort og lang sigt 
Fordele: 

● Benyttes af mange, og uddannelsesområdet er et fokusområde for Kaltura. 
● Originalfiler gemmes og der konverteres automatisk til mange formater og kvaliteter bl.a. 

HTML5 understøttelse (iPad/iPhone).  
● Hurtigt at komme i gang med SaaS-løsning. 

 
Ulemper: 

● Ikke et persistent link til materialer ved SaaS-løsningen 
● Stort firma med mange interessenter 
● Ikke data i Europa ved SaaS-løsningen 

I dybden med Kaltura - erfaringer og problemstillinger 

CBS’ erfaring med Kaltura 

Generelt 
CBS har siden april 2010 arbejdet tæt sammen med Kaltura for at levere et system til opbevaring og 
distribution af audiovisuelle materialer. CBS benytter Kaltura til opbevaring, registrering og præsenta-
tion af video og lyd. Der er forsøgt at registrere billeder, som erstatning til den nuværende billededata-
base på CBS, det har dog vist sig, at dette er for simpelt i Kaltura, i forhold til CBS' behov. CBS løs-
ning er en SaaS løsning med frontend (MediaSpace) installeret lokalt.  
 
Teknisk fungerer Kaltura rigtig godt og konverter alle formater som der bliver uploadet, hastigheden 
af konverteringen er acceptabel.  
 
Prisen for Kaltura hænger meget godt sammen med CBS' forventninger. Der er dog en usikkerhed i 
prisen, da nettrafikken er forbrugsafregnet og denne er meget sværd at beregne på forhånd, da den 
afhænger af hvor meget materiale der opbevares og hvor mange gange det streames. 

Udvikling 

CBS har lavet flere udviklingsopgaver sammen med Kaltura. Det har fungeret ved at CBS har lavet en 
beskrivelse af den løsning, de ønsker, derefter har Kaltura forsøgt at integrere det i standardkoden, så 
alle kan benytte det. Dette har fungeret godt. CBS har fundet flere fejl i MediaSpace-koden, hvor en-
ten CBS selv er kommet med løsningen eller Kaltura har fundet løsningen. Som regel er man i direkte 
kontakt med udviklerne.   

Support 
Under implementeringen får man en fast tilknyttet projekleder fra Kaltura og der benyttes Skype og 
Redmine til at kommunikere med. De første 3-4 måneder havde CBS ugentlige Skype-møder med 
Kaltura. Når implementeringen er overstået, bliver man tilknyttet den generelle support. 
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Statsbibliotekets afprøvning af Kaltura 
Statsbiblioteket har i projektperioden fået en back-end-udvikler til at afprøve en trial-SaaS-version af 
Kaltura (skyløsning) for at få bedre indblik i teknologien. Udforskningen har fokuseret på: 
 

1. Er det muligt at hente kildefiler inkl. metadata via et API kald? 
2. Kan video og metadata uploade ved hjælp af scripts (automatiseret)? 
3. Er et link til en video er en persistent URL? 
4. Kan WAYF kobles på? 
5. Er der en størrelsesbegrænsning ift. upload (fx 2 GB grænse)? 
6. Hvilke metadata er det muligt at tilføje? 
7. Hvilke ting kan der laves statistik på? 
8. Hvor fleksibel er Mediaspace? (ikke nået) 
9. Hvordan håndteres sikkerheden – er fx ticketbaseret view (engangsvisning) muligt? 
10. Hvordan fungerer autorisation (er det fx muligt at basere den et antal forskellige roller)? 
11. Hvilket sprog er plugins skrevet i? 

 
Udviklerens opsummering af undersøgelsen er indsat her: 

Overordenet vurdering 
Kaltura er en backendløsning til håndtering af digitale medier. Det være sig video, lyd og billeder. 
Frameworket gør det let for brugere at uploade medier. De kan derefter hente autogenereret html ko-
de, som de kan klippe ind i deres respektive websider. Det transkoder ligeledes medier til forskellige 
formater. 
 
For at få en hel løsning op at stå, kræver det at man opbygger en frontend. Der findes flere standard-
løsninger til det formål. Her kan nævnes MediaSpace og Open Source CMS-løsningen Drupal. Det 
gør, at løsningen ikke er Plug'nPlay, men også kræver en frontend for at blive et helt system. Hvis man 
alligevel skal vælge Kaltura, er det for at få en strømlinet håndtering af medier på backend-siden. 

Fordelene ved Kaltura er: 

● Transkodning ud af boksen. Vi skal ikke til selv at opsætte og vedligeholde transkodnings-
workflow. 

● En intuitiv og lækker brugergrænseflade til indholdsleverandører. 
● Statistik over medier og afspilningen af disse. 
● Bug-rettelser og understøttelse af nye formater, efterhånden som communitiet omkring 

Kaltura udvikler videre på systemet. 

Ulemperne ved Kaltura er: 
● Det er ikke en fuld portal. Dermed skal der stadig udvikles eller tilkøbes en front-end. 
● Medier deles ved html-kode, der indsættes i web-sider. Det gør det svært at styre spredning af 

filer i forhold til WAYF. Dette kan sandsynligvis omgås ved lægge en server foran Kaltura, 
dvs. etablere en proxy-løsning. Den vil kunne levere html, der autentificerer brugeren, hvis 
der er behov for det. En sådan løsning vil også løse persistente URL'er problematikken. Hvis 
vi skifter backend, vil proxyen blot omdirigere trafikken til den nye medieserver. 
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Fordele ved skyløsningen er: 

● Vi skal ikke have stor viden om drift af systemet. 
● Opdateringer til Kaltura får vi automatisk 
● Vi skal ikke sætte os ind i PHP. 

Ulemperne ved skyløsingen er: 
● Vi har ikke adgang til medierne. Hvis vi skal have fat i dem, skal vi hente dem igennem API'-

et. 
● Det er ikke muligt at tweake løsningen til vores behov. Hvis der sker fejl, skal vi have dem til 

at rette fejlen for os. Der kan være en betydelig turn-around tid. 
● Vi har ikke direkte adgang til log-filer. 
● Det kan give juridiske problemer for os, at medierne ligger i skyen. 
● Vi kender kun prisen for standardløsningen. Hvis vi skal have flere brugere på, skal man beta-

le mere. Det kunne også være tilfældet for storage og båndbredde. 

Konklusion 
Generelt virker det til at være et fornuftigt system. Kvaliteten virker OK, selvom denne undersøgelse 
har påvist nogle fejl. Det lader ikke til, at de er graverende og bør derfor ikke afholde nogen fra at an-
vende systemet. At der er mange organisationer, der anvender systemet, viser at det kan præstere, og 
at det er realistisk at få en løsning op at stå. Der er ikke noget i undersøgelsen, der peger på, at sky-
løsningen ubetinget er bedre end en model, hvor vi selv hoster systemet. Adgang til log-filer, og at 
medier ikke ligger i skyen, taler for at Statsbiblioteket selv hoster løsningen. Økonomi taler for at vi 
hoster systemet i skyen. 

Tekniske uddybninger fra Statsbibliotekets afprøvning af Kaltura 
Adgangsbegrænsing: Et spørgsmål og svar på forumet giver anledning til at tro, at man ikke kan be-
grænse adgangen til video-filer via et eksternt plugin (WAYF): http://www.kaltura.org/how-restrict-
users-accesing-files Den eneste måde at udvide løsningen på synes at være ved brug af client-API'et 
som er REST-baseret. 
  
Videoer bliver transkodet når man har uploadet en dem. Status kan følges på siden. Systemet er bygget 
op, så Kaltura genererer html-kode, som man embedder i sin egen side. Kaltura opbevarer derfor kun 
medier. Der skal et andet site til, for at præsentere dem. 
 
Følgende metadatafelter er tilknyttet: 

1. Name 
2. Description 
3. Tags 
4. Categories 
5. Thumbnail 
6. Access restrictions (domains and countries) 
7. Scheduling: Start/stop date 
8. Predifined videoformats - including flv (small(low-quality)/small(higher-

quality)/large/high/HD), and non-flv (HQ mp4/mobile/ipad/mobile(3GP) etc.) 
9. Automatic distribution to youtube and other. 
10. Man kan tilføje egne metadatafelter efter behov. 
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Det er muligt at bulk-uploade, dvs. uploade automatisk vha. scripts. Det gøres ved at generere en 
CSV-fil, med data om hver mediefil der skal uploades. Her kan man specificere de fleste felter som er 
knyttet til Kaltura-mediers metadata. Et krav for at bulk-uploade er at medierne er tilgængelige enten 
via http eller ftp.  
  
Kaltura opererer med en sessions ID (KS Protected Access Control) som kan være påkrævet for at 
afspille videoer. Se siden http://blog.kaltura.org/create-ks-protected-videos-with-free-preview, for en 
beskrivelse af, hvordan man genererer en KS session. Videoen skal have tilknyttet en profil, med "Se-
cure viewing of this video using server side session" slået til. Serversiden skal hente en KS-session, 
som lægges i siden som sendes til klienten. Dette sessions-id kan klienten bruge til at afspille videoen. 
Da det er serveren der afgør om der skal laves en session eller ej, kan vi også implementere engangs-
visninger. Dette skal gøres på web-serveren. 
  
Noget tyder på at det er et server-kald (baseentry:get), der returnerer en download URL. Server kaldet 
metadata_metadata:get bør give metadata tilbage. Med de to ting, skulle vi have mulighed for at hente 
kildefiler inkl. metadata. Det skal dog afprøves før vi kan stole på det. 
  
Kaltura er skrevet i PHP. 
  
Alle medier har unikke id'er. De er faste inden for levetiden af en Kaltura-instans. Hvis vi skal have 
ægte persistente url'er, skal vi indføre en proxy, der oversætter unikke id'er til den mediefil, som øn-
skes afspillet, uagtet hvilken container vi bruger. 
  
Klientkoden, der skal gøre kommunikationen med API'et lettere i Java, er fejlbehæftet. Der er taget 
kontakt til Kaltura mhp. udbedring af problemet. Det vil være et større arbejde at gå udenom denne 
kode og det burde være simpelt for Kaltura at løse problemet. 
  
Kaltura logger brugernes adfærd og tilbyder grafiske præsentationer af analyserne. Se simple eksempler 
på statistik i bilag 2.1-2.8. Kaltura understøtter følgende grafer: 

● Top Content: Se hvor meget der er blevet hentet, både totalt og inden for de enkelte video-
klip. 

● Content Drop-off: Den måler formodentligt hvornår brugerne vælger at klikke væk fra en vi-
deo. 

● Content Interactions: Hvor ofte vises videoerne. 
● Content Contributions: Hvem har bidraget med medier og hvornår. 
● Total Bandwidth: Båndbredde forbrug og storage 
● Top Contributors: Hvor meget data kommer ind i systemet og hvem er bidragsyder. 
● Top Syndicate: ? 

  
Det er ikke helt til at gennemskue præcist hvad det er der logges. Et eksempel på at det kan være svært 
er den manglende enhedsangivelse ved båndbredde visningen. Desuden ved man ikke om det vedrører 
storage- eller netværksforbrug. Måske er det ikke noget stort problem, idet man nok får en fornem-
melse for det, efterhånden som man bruger statistikerne. 
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Upload limit: http://www.kaltura.org/upload-limit-200-mb-kalturace. Det tyder på at der stadig er 
udfordringer med at uploade store filer. Default er det 200MB. Dette kan konfigureres op til 1GB. 
Derover har systemet nogle begrænsninger, som endnu ikke lader sig løse så let. Måske bliver det løst i 
fremtiden. 
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Hvordan kan institutionerne samarbejde? 
CBS, RUC og Statsbiblioteket har i dette projekt allerede samarbejdet om at opbygge viden på et om-
råde, der er i hastig udvikling. Det er oplagt at gøre sig forestillinger om, hvordan et samarbejde i 
forskningsbiblioteks- og universitetsregi kan fortsætte efter dette projekts afslutning. I projektet har vi 
derfor beskrevet nogle fremtidsscenarier, der beskriver potentielle fremtider, som man kunne forestille 
sig det kunne udvikle sig. Scenarierne kræver dog beslutninger de rigtige steder og tilføring af ressour-
cer førend de rent faktisk vil blive til noget.   

Scenarier for fremtidigt samarbejde 

Scenarie 1: Erfa-gruppe 

Formål: 
Formålet med en erfa-gruppe er at lave et netværk hvor man kan videndele om problemer med video-
publicering, samt evt. følge udviklingen af systemer til videopublicering og hjælpe hinanden i valg af 
systemer. Dette scenarie kræver ikke at man har en fælles dansk løsning eller at man for den sags skyld 
bruger den samme software til videopublicering.   

Målgruppe 
Alle danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner som benytter sig af videopublicering eller ønsker 
at komme i gang med det. 

Indhold 
Der er mange muligheder for hvordan erfagrupper kan organiseres, og det kommer meget an på del-
tagernes ønsker og behov. Det, man kunne bruge denne slags møder til, ville være at diskutere juridi-
ske spørgsmål ved publicering af video, motivation af de folk der skal filmes, holde øje med ny soft-
ware osv. 
  
Man kunne forestille sig flere modeller alt efter, hvor mange deltager der er og efter hvor forskellig 
software, der bruges. 

1. Hvis der er mange deltagere kunne man forestille sig en overguppe som mødtes hvert halve 
år. Derunder kunne der så være mindre grupper der mødtes en 4-6 gange om året. Disse 
grupper kunne være inddelt efter geografi eller software produkt 

2. Hvis gruppen er lille kunne man forestille sig 4-6 møder om året. 
  
En erfa-gruppe kunne allerede startes nu, så ville det bare blive en gruppe hvor folk brugte forskellig 
software. Hvis man så senere beslutter sig for fælles dansk løsning kunne gruppen bare fortsætte, men 
med lidt ændret indhold. Forankringen af gruppen kunne foregå i DEFF-regi eller institutionerne 
kunne være tovholdere i en turnusordning. 

 



 

 40 

Investering/afkast 
Investeringen er mandetimer til møder. Afkastet vil være at man har nogle at dele sin overvejelser 
med, få nogle kontakter som kan hjælpe en, får hjælp til at holde øje med nye systemer og fremskridt 
på markedet. 
 

Scenarie 2: Fællesskab om skyløsning 

Formål 

Dette scenarie vil kræve at man vælger Kaltura’s SaaS løsning, hvor backend driftes i skyen af Kaltura 
og frontend (MediaSpace) driftes lokalt eller i en separat skyløsning. Målet med denne løsning er at 
man etablere en arbejdsgruppe, det kunne f.eks. være DEFF eller forskningsnettet der forhandler en 
baseline kontrakt med Kaltura, som er tilpasset de danske forhold, denne kontrakt kan andre under-
visnings institutioner vælge at benytte, til at komme hurtig i gang og være sikret en god pris og kon-
traktmæssigt i orden. 

Målgruppe 

Alle danske uddannelsesinstitutioner, som ikke vægter det tungt at have data liggende på servere der 
geografisk er placeret i Danmark og under institutionernes direkte kontrol. Løsningen vil være hurtig 
at komme i gang med, da de fleste ting er aftalt på forhånd. 

Indhold 

Hvis dette skal kunne lade sig gøre, skal kontrakten forankres organisatorisk i Danmark. Kontrakten 
skal genforhandles årligt og alle der benytter kontrakten skal tages med på råd, ved genforhandlinger. 
Forhandlingen af kontrakten kan placeres f.eks. hos DEFF, Uni-IT eller hos Forskningsnettet. 
 
Baseline-kontrakten skal som minimum indeholde følgende områder: 

● Priser 
○ Basisløsning 
○ Ekstra moduler 
○ Ekstra trafik 
○ Support/udviklingstimer 

● Implementeringstimer 
○ Der skal være x antal timer til implementering 

● Safe harbor 
○ Der skal kunne vælges at data forbliver i Europa eller er sikret juridisk på en tilsva-

rende måde 
● Juridisk aftaler 

○ Aftaler om hvem der ejer data, kan tilgå data, overdragelse af data efter endt kontrakt 
m.m. skal være indeholdt i kontrakten. 

● Software 
○ Hvad skal være med? 

● Driftsaftaler 
○ Support 
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○ Oppetid 
● Backup 

○ Hvordan fungere backup, hvordan restores der, hvorlang tid gemmes backup osv. 
Erfa-gruppe 
Der skal etableres et netværk på tværs af deltagere, således man kan dele erfaringer og evt. software 
som udvikles decentralt. Man børe oprette et website, hvor der er forum, wiki og mulighed for at dele 
kode. I erfa-gruppen vil man også kunne koordinere fælles udvikling. 
 

Scenarie 3: Fællesskab om central drift - "den lokale sky" 
Dette fremtidsscenarie konkretiserer, hvordan Statsbiblioteket kan forestille sig at udbyde en videotje-
neste til Aarhus Universitet og sidenhen andre universiteter. Scenariet er helt fiktivt men muliggør en 
diskussion af, om en fremtid som beskrevet ville være hensigtsmæssig. 

Løsning 

Statsbiblioteket kan tænkes at indkøbe og etablere en Kaltura-løsning "on premises” og kan derved 
udbyde den efterfølgende til Aarhus Universitet (AU), som så kan benytte den til deres videobehov. 
AU etablerer deres egen frontend. Via integration til Typo3 og deres kommende LMS vil AU-brugere 
kunne uploade filer direkte til Kaltura-backenden. Såvel videoportal som integration med AUs syste-
mer kan komme til at køre via Kalturas API. 
 
Efter at Statsbiblioteket har serviceret AU i en periode (f.eks. 6-12 måneder) vil man kunne have op-
nået erfaring og modenhed på et niveau, hvor Kaltura-backenden kan åbnes, for at andre universiteter 
kan benytte sig af den. Disse kunder vil skulle lave egne frontends eller tilkøbe dem - f.eks. købe 
Kalturas white label frontend (Mediaspace), få et webbureau til at lave tingene eller købe Statsbibliote-
ket til det på timebasis. 

Statsbibliotekets ressourcer og know-how 

Statsbiblioteket vil skulle tilknytte en tekniker som har videoteknologi som sit speciale, og som har 
ansvaret for applikationsdriften, herunder indrullering af opdateringer og nye versioner. Teknikeren 
forventes langt fra at bruge al sin tid på Kaltura - dog sikkert i perioder, men i andre perioder vil be-
lastningen være minimal.  
 
Ift. nyudvikling vil Statsbibliotekets rolle således udelukkende bestå i at afprøve softwaren inden den 
sættes i drift på serverne, da det er pga Kalturas API rimeligt standardiseret, hvordan plugins og lig-
nende udvikles til systemet. 
 
Teknikeren fungerer også som support, hvis noget ikke virker i backenden. Denne person eller en an-
den medarbejder vil desuden skulle baretage en mere kommunikativ/projektleder-rolle som sørger for 
kommunikation med kunder og evt. underleverandører. 

Organisering 

I en erfagruppe som beskrevet i scenarie 1, er der rig mulighed for at diskutere ønsker til videreudvik-
ling oa. behov i relation til driften. Skal et konkret ønske omsættes til virkelighed samler de interesse-
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rede parter sig og kan evt. lave en fælles aftale herom, som inkluderer finansiering af udviklingsom-
kostningerne. Der vil være tale om et traditionelt kunde/leverandør-forhold.  

Økonomi 

Alle kunder hos Statsbiblioteket betaler en fast månedlig eller årlig pris pr. terabyte lager. 
Datatrafikken holdes skinden for Forskningsnettet, og dermed er der ingen taksering ift. datamængde 
ifm. upload og streaming. 
 
Statsbibliotekets tekniker kan købes til udvikling på timebasis. 
Vi er usikre på om det indebærer en omkostning for kunden at få plugins sendt til code-review hos 
Statsbiblioteket inden de sættes i drift. 
Statsbiblioteket kan opsige videoservicen med et års varsel. Langtidsbevaringen garanteres dog i 5 år. 
Kunder kan opsige deres aftale med et halvt års varsel. 

Lokale data og bitbevaring 

I modsætning til en skyløsning kan det garanteres at uploadede data ikke forlader landet, da Statsbibli-
oteket hoster løsningen. Statsbiblioteket anvender sine rutiner for bitbevaring på båndkopier af data - 
uploadede data bevares således for eftertiden. 
 
Da data er samlet hos Statsbiblioteket er det muligt at lave en samsøgning på tværs af ejerskab og få 
vist andre institutioners data, hvis de tillader det. 

Kaltura internt på Statsbiblioteket 

Samspillet med øvrige videohåndteringssystemer på Statsbiblioteket mangler der stadig overblik over. 
Kaltura vil i stigende grad kunne tænkes anvendt til interne videocentrerede opgaver. Redak-
tør/admin-interfacet vil kunne gøre det let for bibliotekspersonale at uploade f.eks. on-demand-
digitaliseringer og inddatere metadata. Konvertering og transkodning er også områder, som Kaltura 
står stærkt på og som derfor vil kunne give en synergieffekt i forhold til Statsbibliotekets øvrige video-
centrerede systemer.   
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Bilag 

Bilag 1 Forslag til statistik 
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Bilag 2.1 
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Bilag 2.2 
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Bilag 2.3 
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Bilag 2.4 
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Bilag 2.5 
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Bilag 2.6 
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Bilag 2.7 
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Bilag 2.8 

 


