Video för företag - 3 nivåer
Introduktion
Har du en smartphone så har du allt du behöver för att komma igång med video både för LIVE- och inspelat
bruk. Det är lätt att fastna i tanken att man måste ha en massa utrustning, men låt inte det bli ett hinder. Börja
med vad du har och bygg på eftersom dina behov ändras. Här har vi samlat information som hjälper dig identiﬁera vad du eventuellt behöver komplettera med för att kunna producera bra videor till din verksamhet. Det
bästa tipset vi vill skicka med till dig är - börja nu!
Videokonsumtionen växer i lavinfart och vill du vara aktuell med ditt företag under de kommande åren behöver
du använda video.

NIVÅ 1 - mobiltelefonen
Den här nivån passar när du ska sända LIVE eller spela in videor till t ex sociala medier och Youtube. Det
ﬁnns åtminstone en enklare app i telfonen där du kan spela in och göra enklare redigering. Vill du ha större
ﬂexibilitet när du redigerar så har vi sammanställt några appförslag på vår hemsida (Klicka här).

NIVÅ 2 - mobiltelefon + tillbehör
Vill du höja produktionsvärdet på din video kan du komplettera din telefon med några mindre tillbehör
med en budget under tusenlappen. En myggmikrofon och ett tripodställ till telefonen ger mer närhet i
ljudet och stadigare kameravinklar. Du kan hitta många prisvärda mikrofoner via en enkel sökning på
Google eller så tittar du på vår hemsida där vi sammanställt några alternativ. (Klicka här)

NIVÅ 3 - dator + tillbehör
Med en webbkamera , externmikrofon och programvara kopplad till din dator kan du höja produktionsvärdet rejält både på LIVE-sändningar och inspelat material (Även sådant du spelat in i mobilen som du sedan
laddar in i datorn för redigering och branding.) Du kanske redan har programmet i din dator? Titta gärna på
vår hemsida där vi sammanställt några bra alternativ för LIVE och inspelade videoproduktioner till t ex
webbkurser, “how-to”-videor, företagspresentationer m.m. (Klicka här)
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