
Manual för CloudBox Presenter 
CloudBox Pointy - 
Sänd PowerPoint direkt från föreläsarens dator

CloudBox Pointy är en PowerPoint 2010 add-on som installeras på föreläsarens dator.
PowerPoint-bilderna sänds direkt inifrån PowerPoint. Man behöver alltså inte importera 
bilderna i CloudBox Presenter och sända dom därifrån. Byte av bilder i spelaren sker 
samtidigt som presentatören byter bild på sin dator.
En fördel med CloudBox Pointy är att eventuella byggsteg i PowerPoint-presentationen 
bevaras vilket inte är fallet om man spelar ut bilderna från CloudBox Presenter.

CloudBox Pointy kan man använda på två sätt: 
1. Livesändning online.

Kräver en aktiv Internetkoppling och att CloudBox Presenter är igång.
2. Ondemand-inspelning offline.

Kräver ingen anslutning till nätverket. CloudBox Presenter behöver inte vara igång under  
inspelningen. Det är först efteråt i CloudBox Presenter ondemand-redigering som man 
använder bilderna.
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1. Livesändning online

PowerPoint-dator                   Sändardator                               Webbläsare

    Live-sändning     * Stöd för HTML5 finns som tilläggstjänst

Bilden ovan visar en setup för livesändning online:
• Videoutrustningen är kopplad till sändardatorn med Firewire eller annat gränssnitt. 
• Föreläsarens dator (PowerPoint-datorn) är ansluten till det interna nätverket och 

kommunicerar med CloudBox Presenter. 
• CloudBox Presenter bakar i realtid ihop video och PowerPoint-bilder och sänder det 

som en sammanhållen presentation där bild och PowerPoint är i synk.
Under presentationen skickar CloudBox Pointy bilderna till CloudBox Presenter. Bilderna 
visas i CloudBox Presenter PowerPoint-panel och synkas med den livesända videon.
Efter sändning och uppladdning finns alla bilder indexerade i spelaren.
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2. Ondemand-inspelning offline

PowerPoint-dator           CloudBox Presenter

      Inspelning         Ondemand-redigering

Bilden ovan visar en setup för ondemand-inspelning offline:
• CloudBox Pointy på PowerPoint-datorn konfigureras för att spara bilderna lokalt på 

föreläsarens dator eller ett USB-minne.
• Presentationen spelas in på enkoderdatorn med Flash Media Live Encoder eller annan 

kompatibel enkoder. Timecode måste vara aktiv i Flash F4V-strömmen.
• Ingen anslutning till nätverk eller kommunikation med CloudBox Presenter behövs. 

Det är dock viktigt att klockorna på enkoderdatorn och PowerPoint-datorn går lika.
• CloudBox Presenter behövs inte under presentationen. 
• Efter presentationen redigerar man sändningen i CloudBox Presenter. 

Läs mer i avsnittet Ondemand-redigering.

3. Ondemand-redigering
Efter ondemand-inspelningen tar man bilderna i backup-mappen på PowerPoint-datorn och 
lägger dom på CloudBox Presenter-datorn.
När bilderna är klara så lägger man in dom i ondemand-redigeringen:

• Starta CloudBox Presenter och öppna eller skapa en sändning för presentationen.
• Ladda upp videofilen med en Uploader.
• Gå över i ondemand-läge.
• Öppna ondemand-redigeringen: Tools > Edit Ondemand
• Släpa in bilderna med musen på PowerPoint-panelen. 
• Justera IN- och UT-markör och justera eventuellt timing för slides om klockorna på 

kodardatorn och PowerPoint-datorn gick olika.
Läs mer om ondemand-redigeringen i Manual för CloudBox Presenter.

• Spara den redigerade sändningen.
• Nu är ondemand-presentationen klar!
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4. Installation 
CloudBox Pointy är ett PowerPoint 2010 add-on som installeras på föreläsarens dator. 
Använd helst en dedikerad dator som PowerPoint-dator. Nätverksinställningarna som 
krävs för att använda Pointy är för komplicerade och tidsödande att göra under ett 
pågående event där föreläsare tar med sina egna laptops för att visa PowerPoint-bilder.
1. Sändardatorn som kör CloudBox Presenter måste dela ut mappen _inbox som finns 

under Mina dokument/CloudBox Presenter/_inbox.
PowerPoint-datorn måste ha läs- och skrivrättigheter i den utdelade mappen. 
Tips för fast installation: Skapa en mappad nätverksdrive på PowerPoint-datorn som 
pekar på den utdelade _inbox-mappen. Ange att mappen ska återanslutas vid 
inloggning så är den klar att använda när datorn startas upp.

2. Kopiera installationsfilerna för CloudBox Pointy med Tools > Copy CloudBox Pointy  
install files. 
Kopiera filerna till ett USB-minne för att installera på PowerPoint-datorn.

3. Flytta över USB-minnet till PowerPoint-datorn och installera CloudBox Pointy genom att 
starta setup.exe.

4. Starta PowerPoint. Nu ska CloudBox Pointy finnas som ett tillägg under Tillägg-fliken.

5. Klicka på CloudBox Presenter-ikonen för att öppna inställningarna.
6. För live-sändning online:

1. Bläddra till den utdelade _inbox-mappen på nätverket (eller den mappade 
nätverksdriven).

2. Bläddra till en lokal backup-mapp på PowerPoint-datorn. Om anslutningen till 
CloudBox Presenter avbryts så finns alla bilder sparade där.

3. Tryck på Test-knappen för att testa anslutningen till _inbox-mappen.
7. För ondemand-inspelning offline:

1. Låt sökvägen till den utdelade _inbox-mappen vara tom.
2. Bläddra till en lokal backup-mapp på PowerPoint-datorn. Här kommer alla bilder att 

sparas. Efter presentationen används bilderna i CloudBox Presenter ondemand-
redigering.
Tips: Skapa en mapp på skrivbordet eller på ett USB-minne för att snabbt hitta 
bilderna efteråt.
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5. Test
1. Starta CloudBox Presenter. Kontrollera att Connect Pointy är ikryssad. 
2. Öppna en PowerPoint-fil på PowerPoint-datorn och starta bildspelet.
3. Kontrollera att bilderna kommer upp i CloudBox Presenter PowerPoint-panel.

Om PowerPoint-bilderna inte kommer upp i CloudBox Presenter kan det bero på:
• att PowerPoint körs i skyddat läge.

PowerPoint-filer från Internet eller andra källor måste godkännas innan dom 
användas av add-ons som CloudBox Pointy. 

• att sökvägen till sändardatorn inte fungerar i PowerPoint-datorn: 
Sändardatorns _inbox-mapp måste vara synlig i nätverket samt läs och skrivbar för 
PowerPoint-datorn. 

• att CloudBox Pointy inte är installerad.
Installera enligt instruktionerna ovan.

• att CloudBox Pointy behöver uppdateras:
Avinstallera CloudBox Pointy på PowerPoint-datorn. Använd Ta bort program-
funktionen i Windows. Installera sen enligt instruktionerna ovan. 

CloudBox Pointy är en funktion som måste aktiveras separat på ditt CloudBox Presenter-
konto.
CloudBox Pointy kräver PowerPoint 2010 eller bättre för att fungera. 
Läs mer om CloudBox Presenter på support.ungap.com.
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