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Vejledning til Institut for Kommunikation og Psykologi AAU i bestilling af 

AV udstyr hos Medialab Aalborg, forårssemestret 2022 
 

LÆS HELE DETTE DOKUMENT FØR DU/I GÅR I GANG MED PLANLÆGNINGEN AF LÅN AF UDSTYR. 

 DET UNDGÅR SPILD AF JERES OG VORES TID. 

VIGTIGT: Sørg for at bestille udstyr i god tid. Max lånetid er normalt en uge! Hvis I vælger et for langt låneforløb 

under bestillingen, risikerer i at den bliver afvist. Lån udstyret et par dage før brug, og øv jer. 

Har du/i spørgsmål til valg af udstyr, så skriv enten på medialab@hum.aau.dk eller ring på 99 40 73 97, og vi vil 

forsøge at vejlede jer. Læs evt. om standardudstyret på side 2 i dette dokument.  

1. Bestil det ønskede udstyr på www.aau.nu Klik på den store orange knap i bunden og brug din AAU Mail og 

password for at komme ind i systemet. (Den person der afhenter, lægger bestillingen!) 

2. Klik enten på billederne af udstyret på side 2 i dette dokument for at komme direkte hen til det ønskede 

produkt, eller brug søgefeltet oppe i venstre hjørne på hjemmesiden, til at fremsøge specifikt udstyr. Søg 

f.eks. på ”sony” eller ”kamera”. Endelig kan du også klikke dig igennem de forskellige kategorier på sitet, og 

tilføje det ønskede på denne måde. Det udstyr vi anbefaler vil have et lille gul mærkat på billedet af 

produktet hvor der står ”Medialab Anbefaler” 

3. Når du har valgt et produkt, så klik ”Add to Order” 

4. Angiv 'start date' og 'end date' for jeres lån. Altså hvornår I henter det og afleverer det igen. (de kæmpestore 

tal i kalenderen angiver hvor mange antal der er tilbage af udstyret, IKKE en dato....) 

5. Klik 'Add'. Så skulle udstyret være i kurven. Gentag for hvert stykke ønsket udstyr 

6. Når du er færdig med at tilføje udstyr, klik 'Complete order'. 

7. Under 'Purpose of the order' skal du angive, at det er til løsning af semesteropgave på xxx uddannelse, samt 

gerne et tidsrum i har mulighed for at afhente i, på den valgte dag. Det kunne f.eks. være: ” Til løsning af 2. 

semesteropgave, KDM. Kan afhente mellem kl 8 og 10” 

8. Klik 'submit order'.  Du modtager nu en email-bekræftelse på at du har lagt en ordre, og at den er 

underbehandling hos os 

9. Vi behandler ordren og hvis vi har spørgsmål til det valgte udstyr eller den valgte dag/tidsrum, bliver du 

kontaktet vedrørende dette. Ellers sender vi en bekræftelse på at udstyret er reserveret 

10. Afhent udstyret til aftalt tid. Hvis du ikke afhenter udstyret den aftalte dag, risikerer du vi låner udstyret til 

anden side. 

11. Aflevér udstyret til aftalt tid! Andre har måske reserveret udstyret, og hvis du kommer bare en dag for sent, 

risikerer de at gå forgæves, med risiko for aflysninger af de aftaler de har booket udstyret til. Hvis du har brug 

for at låne udstyret længere end først aftalt, så kontakt os hurtigst muligt på telefon eller mail, og så 

forlænger vi lånet om muligt, og så risikerer du heller ikke at miste retten til at låne udstyr. 

God håndhygiejne er altid en god idé når man håndterer ting andre skal røre ved efterfølgende. Vi har håndsprit til 

rådighed når i er i Medialab. 

Er du i tvivl om noget, så spørg os. Vi er her for at hjælpe. 

Mvh    Tlf: 99 40 73 97 

Kim og Thomas   Mail: Medialab@hum.aau.dk 

Medialab    Åbent:Mandag – Torsdag 8-15.30, Fredag 8-15 

Rendsburggade 14 Lok. 2.129A  Bestil udstyr: www.aau.nu  

9000 Aalborg 

mailto:medialab@hum.aau.dk
http://www.aau.nu/
http://www.aau.nu/
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Disse er vores 3 mest brugte kameraer til videoobservation, og dokumentation. Panasonic HCV750 har den 

bedste billedstabilisering, så hvis kameraet er håndholdt under optagelserne vil den være at foretrække, 

eller hvis billederne skal være lidt pænere. Til stationære optagelser (f.eks. videoobservation) benyttes 

Canon kameraerne oftest, da de er lidt mindre, og kan optage i en højere komprimering, så der kan være 

mere video på de medfølgende SD kort. Der kan være fra 4 timer til 12 timer på kortene. 

Batterier bliver tilføjet bestillingen, når ordren bekræftes af Medialab, eller under afhentning. 

Til videoobservation lånes normalt 2-3 styk af det samme kamera (Det giver mulighed for at splejse  

videoerne sammen bagefter til én multicam-video (Se eksempel her: https://youtu.be/oINI2_Jm7cU )), og 

evt. en trådløs mikrofon eller en diktafon: 

Sony ECM-AW3 er en lille trådløs mikrofon der enten kan clipses på en person der 

bevæger sig meget rundt, eller lægges på et overflade tæt på en lydkilde, når kameraet 

ikke kan komme tæt nok på det der skal optages. Den trådløse modtager tilsluttes i MIC 

på kameraet. Virker med Canons M52 og Panasonic HCV750. 

 

Olympus DM 650 eller Olympus DM 770 er diktafoner der placeres tæt på den 

lydkilde man ønsker at optage. Bruges enten hvis man ikke har brug for samtidig 

video, eller hvis lydkvaliteten skal være den bedste når man optager video. Kræver til 

gengæld at man har tid og adgang til at videoredigere, hvis lyd og video skal splejses 

sammen efterfølgende 

Sherpa 5370 stativet kan blive 

optil 180cm høj, og placeres 

normalt på gulvet tættest 

muligt på det der skal filmes. 

 

GoPro 9 kameraet bruges normalt kun i de situationer hvor det enten skal spændes 

på en persons hoved eller torso, for at give et 1. persons perspektiv,  eller hvor der er 

brug for et meget vidvinklet billede. Kan ikke zoome. Kan fjernstyres via App. Se alt 

tilbehør her.  

Hvis i har planer om at optage et onlinemøde i f.eks. Teams eller Zoom er det også muligt. Mere 

information om hvad AAU stiller til rådighed, og info om f.eks. sikkerhed og GDPR kan i finde her. 

Hvis i når i færdige med at bruge udstyret, vil redigere enten lyd eller video, så er det muligt at booke et 

af vores redigeringslokaler, hvor vi har kraftige PCer med hele Adobepakken installeret. 

Figur 3 Canon M56 u. mini jack Figur 2 Canon M52 m. mini jack Figur 1 Panasonic HCV750 

Joby Gorillapod 1K / 3K kan enten 

stilles på bordet tæt på det der 

skal optages, eller ”flettes” rundt 

om f.eks et jernrør eller et træ. 

1K Fungerer bedst med GoPro. 

https://youtu.be/oINI2_Jm7cU
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/9b78564c-3f6f-48b3-a3cb-d4a3eb00ab24
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/44f793d0-63be-4c5d-861a-2eb66960838d
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/3bb85b00-62b9-4323-af4b-aba8ab28c029
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/961e06a4-69c7-4c98-8a46-1b8bff78d8a8
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/73b9e58c-fd42-4564-ad56-1102bcd98338
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/30448ed0-cf47-4d5c-8367-323bd4a34352
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/0e2e851b-f94a-4ecf-ac0d-434acf8b1ee8
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/cbeb629d-6601-44ad-87f8-e5c743d2fc8a?
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/search?search_term=gopro+
https://www.its.aau.dk/vejledninger/Zoom#466357
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/b1b1d1f6-b38b-47d2-938f-582bd45ae8b3
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/b1b1d1f6-b38b-47d2-938f-582bd45ae8b3
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/44f793d0-63be-4c5d-861a-2eb66960838d
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/9b78564c-3f6f-48b3-a3cb-d4a3eb00ab24
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/267d05e6-cc6b-4977-99d2-3899b8727f61
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/e3068160-90ec-40ee-a88d-86c22afaade4
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/3bb85b00-62b9-4323-af4b-aba8ab28c029
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/73b9e58c-fd42-4564-ad56-1102bcd98338
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/69914616-8c7c-4646-a124-35f814fc4e3e
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/407824ab-aa90-468a-8f82-619d08a8569e
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/69914616-8c7c-4646-a124-35f814fc4e3e
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/407824ab-aa90-468a-8f82-619d08a8569e
https://equipment.hum.aau.dk/borrow/models/30448ed0-cf47-4d5c-8367-323bd4a34352
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