
Dela filmer i arbetslag/ämnen – ”Shared Repository” 

Ibland finns det anledning att flera personer har tillgång till samma filmer. I KauPlay gör man 

det genom att skapa en ”Channel” som man sätter till ”Shared Repository”.  

Börja med att logga in på KauPlay och välj sedan ”My Channels”.  

Välj ”+ Create Channel”.  

 

Döp kanalen, klicka i ”Shared Repositorys”, scrolla ner och klicka på ”Save”.  

Välj sedan ”Members”.  

 

 



Lägg till de som du vill dela dina filmer med.  

 

 

Skriv in personens KauID (oftast de 4 första bokstäverna i för- och efternamn). Om kollegan 

varit inloggad i KauPlay finns användaren i systemet.  

 

”Set permission”, där väljer du rättigheter dina kollegor ska ha.  

Member Kan enbart titta på innehållet 

Contributor Kan se innehållet och lägga till media i kanalen 

Moderator Kan se innehållet, lägga till media i kanalen och moderera innehållet i kanalen 

Manager Kan se innehållet, lägga till media i kanalen, moderera innehållet i kanalen och 

göra inställningar för övriga medlemmar, t ex vilka rättigheter de ska ha. 

Det går även att ändra ägare till kanalen, dock kan bara en person vara ägare.  

 



För att dina kollegor ska kunna använda filmer som läggs i kanalen är ”Contributor” lägsta 

behörighet. Väljer du ”Member” kan de se innehållet och dela det i sina kurser, men inte 

använda det. Vi rekommenderar att välja ”Manager” så att alla har samma rättigheter.  

När en kanal är satt till ”Shared Repositorys” syns det på kanalens ikon.  

 

Se Channels jag har tillgång till 

När du först klickar på ”My Channels” ser du bara dina egna kanaler. För att se övriga måste 

du klicka på pilen bredvid ”Channels I manage” och välja ”Shared Repositories I am a 

member of”.  

 



Lägga till filmer i kanalen 

För att lägga till media i kanalen, klicka på ”Add Media”.  

 

Lägg sedan till de filmer du vill dela med dina kollegor.  

De filmer som läggs till i en ”Shared Repository” kan nu användas av alla som är ”Managers” 

i kanalen.  

Skapa Channel playlists i Shared Repositories 

Klicka på ”Actions” och välj ”Edit”. 

  

Klicka sedan på ”Playlists” 

 

Klicka sedan på ”Create New” och välj ”Manual Playlist”. 

 



Fyll i namn på playlisten och klicka sedan på ”Add media”. 

 

 

Lägg till de filmer som ska finnas med i Playlist och klicka på ”Save”.  

 

 

 

 


