Pre-recording of narration to PowerPoint-presentation:
Here are basic instructions how to record a PowerPoint presentation with narration:
https://support.microsoft.com/en-us/office/record-a-presentation-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33
(link updated 25/3/2021)
You need a microphone to record the audio, if an external microphone is not available, built-in microphone
in your laptop will work, but make sure you are located in a quiet room. External mic or headset is strongly
recommended.
To show your face in the presentation, you can activate your webcam feed visible while recording from the
lower right corner. This will add personal touch to your presentation, and it is therefore recommended.
Please note the following:
1. Audio will NOT be recorded during slide transitions, so do not speak during transitions.
2. Camera feed can overlap important information on your slide (adjust text on the slide accordingly).
3. If you have videos in your presentation, please play them through completely (do not skip them
while recording).
4. Webcam window will also move during certain transitions, avoid such transitions, as the audio is
also muted during transitions.
5. Make sure the recording space is well-lit for optimal quality.
Please save and send us the presentation as a MP4-video (Save as -> Format). However, you can save it just
as a PowerPoint Presentation, if you have difficulties with the conversion to video file. Please make sure the
audio (+ video) is included in the presentation, before you send it.
Name your presentation as follows: EventName_Lastname_Firstname.mp4
You can upload your presentation here:
https://www.lyyti.in/KNF_video_upload

Deadline: 16 May 2021
If you face technical difficulties, please contact support@rajulive.fi
Any other matters, please contact info@aboaservices.fi

Technical instructions for materials:
Presentations
Aspect ratio: 16:9
Format: PowerPoint
Videos: Embedded (you can send a copy of videos too as files)
Videos
Resolution: 1920*1080px
Format: MP4/MOV (H.264)
Frame Rate: 25/50 FPS
Images
Resolution: 1920*1080px
Format: JPEG/PNG
_____________________________________________
Instructions in Finnish

Etukäteen tallennettujen PowerPoint-esitysten tekeminen:
Täältä voi lukea ohjeet esityksen tallentamisesta PowerPointilla: https://support.microsoft.com/fifi/office/esityksen-tallentaminen-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33
Tarvitset mikrofonin äänen tallennukseen. Jos käytössäsi ei ole ulkoista/erillistä mikrofonia, kannettavan
koneen sisäänrakennettu mikrofoni toimii, kunhan varmistat, että teet tallennetta hiljaisessa tilassa.
Ulkoisen mikrofonin tai kuulokemikrofonin käyttö on erittäin suositeltavaa hyvän laadun varmistamiseksi.
Jos haluat myös kasvosi näkymään tallenteeseen, voit aktivoida kamerasi oikeasta alakulmasta. Tämä tuo
huomattavasti persoonallisemman tunnelman tallenteeseesi, joten se on myös hyvin suositeltavaa.
Huomioi tallennuksessa seuraavat seikat:
1. Ääntä ei tallenneta siirtymien aikana, joten älä puhu ennen kuin mahdollinen dian vaihto on
tapahtunut loppuun.
2. Kamerakuva saattaa peittää jotain esityksestäsi.
3. Jos sinulla on videoita esityksessäsi, katso ne kokonaan tallennetta tehdessäsi, älä hyppää niitä
loppuun.
4. Äänen katkeamisen lisäksi myös kamerakuva liikkuu tiettyjen siirtymien mukana, joten tällaisia
siirtymiä tulisi välttää.
5. Mikäli käytät kameraa, varmistu, että huoneessa on hyvä valaistus, jotta näyt hyvin ja hyvällä
laadulla.

Tallenna lopuksi esitys MP4-videomuodossa (Tallenna nimellä/Save as -> Muoto/Format). Jos tämän kanssa
on vaikeuksia, voit tallentaa esityksen myös esitysmuodossaan. Varmistu tällöin, että ääniraita (+video) on
esityksessä mukana ennen lähetystä.
Nimeä esityksesi muodossa: TapahtumanNimi_Sukunimi_Etunimi.mp4
Esitykset lähetetään valmistumisen jälkeen tänne: https://www.lyyti.in/KNF_video_upload

Deadline: 16.5.2021
Mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa, ota yhteyttä support@rajulive.fi
Muut kysymykset, ota yhteyttä info@aboaservices.fi
Tekniset ohjeet materiaaleille:
Esitykset
Kuvasuhde: 16:9
Formaatti: PowerPoint
Videot: Upotettuina esitykseen ja käynnistymään automaattisesti (voit lähettää videot myös erillisinä
tiedostoina esityksen lähetyksen yhteydessä)
Videot
Resoluutio: 1920*1080px
Formaatti: MP4/MOV (H.264)
Frame Rate: 25/50 FPS
Kuvat
Resoluutio: 1920*1080px
Formaatti: JPEG/PNG

