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Opsamling på Podcast 

Typisk fremgangsmåde med XML-fil: 

 Udarbejdelse af en MP3-fil 

 Upload af MP3-filen på en filserver 

 Udarbejdelse af et RSS-feed  
(dynamisk bogmærke om filen) 

 Beskrives i en .XML-fil 

 Upload af XML-filen på  
en RSS-/Podcastserver 

 Filserveren og Podcastserveren kan være den samme 
 

Ved podcast.mercantec.dk-serveren: 

 Den indeholder både en fil-server og en RSS-server. 

 MP3-filen uploades til server via en personlig logon-adgang. 

 Der skal ikke udarbejdes en løs XML-fil, da informationerne indskrives 
direkte på serveren lige efter at MP3-filen er uploaded.. 

Lyd-fil

Server med 

både lydfiler og 

XML-fil med 

RSS

Fil-server

RSS-server

RSS-feed 

oplysninger

MP3

XML
XML-data

Henter fil

XML-filen indeholder som et 

minimum:

- Titel

- Link til lydfilen på fil-serveren

- Beskrivelse af indholdet

Pod-catcher

Podcatcher-program

Opsættes til at abonnere på Podcasts 

ved at linke til RSS-feeds (XML-filen).

Kan opsættes til automatisk at downloade 

filerne. 
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Mercantec Podcast hjemmeside 

 Titel 

 Beskrivelse  
(BUDSKAB) 

 Download 

 Afspil direkte fra 
siden 
(Internet radio) 

 Kategori  
(CATEGORIES) 
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Mercantec Podcast hjemmeside 
- Abonner på kategori via RSS-reader 

For at kunne abonnere skal 
man bruge en Pod-
catcher/RSS-læser som 
eks. iTunes  

Skal man abonnere på eks. 
Engelsk: - højreklik på 
    ikonet til venstre for 
kategorien og tryk på 
”Kopier genvej”. 

Genvejen gemmes efterføl-
gende i Podcatcheren. 
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Oprette ny Podcast 
- Log ind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtast BRUGERNAVN og PASSWORD og klik på login 
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Oprette ny Podcast  
- Upload fil til Podcast 

 Klik på Gennemse 

 Filoversigt fra egen computer fremkommer 

 Find MP3-filen der skal uploades på egen computer og tryk på Åbn 

 Klik på hent fil 

 Nyt vindue (se næste side) fremkommer når filen er uploaded.  
NB: Skift ikke side før filen er uploaded 
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Oprette ny Podcast  
- Tilføj oplysninger til Podcast 

 Skriv en titel til filen i feltet TITEL 

 Beskriv indholdet i feltet  
BUDSKAB 

 Vælg en/flere kategori(er) via feltet  
CATEGORIES, eks. Engelsk 

 Sæt status til sender via klikfelterne  
STATUS 

 Man kan skjule filerne ved at  

     sætte dem til udkast eller  

     færdiggjort 

 Klik på Gem alt 

 Filen kan nu ses, hentes og abonneres på fra hjemmesiden. 

 


