Step by step guide for å bruke
Joymo Share
Gå til App Store og last ned Joymo Share.
Med denne appen kan du livestreame fra din smarttelefon eller ditt nettbrett.
Joymo Share er en app for å livestreame innholdet (ta videoopptak og sende det
live), men det er på Joymo Arena man setter opp livestreams og hvor seerne finner
arrangementer som de kan kjøpe billetter til.
https://arena.joymo.no/
Du, som en administrator, kontrollerer også hvem som har tilgang til de forskjellige
funksjonalitetene i Joymo Arena:






Admin
Trener
Streamer/filmer
Medlemmer

Merk! Før du kan begynne å filme med appen må du sette opp en stream i Arena.

HVORDAN sette opp en livestream
1.

Gå til arena.joymo.no

2.

Logg inn med brukernavnet- og passordet ditt

3.

Velg mellom «Browse» eller «Manage»
Browse= for å finne en livestream/opptak,
Manage = sette opp en livestream og/eller invitere de som du ønsker skal ha tilgang osv

4.

Velg «Manage»  «Streams»

5.

Velg «Team»
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6.

Velg «NEW LIVESTREAM» (på høyre side)

7.

«Event name»: Vennligst skriv inn navnet på arrangementet ditt

8.

«Streaming Team»: Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for streamen (vanligvis hvis du
er i en klubb med flere lag som bruker kontoen for å livestreame innhold)

9.

«Event Desciption»: Beskrivelse av arrangementet

10.

Huk av på “Searchable” på «stream visibility». Dette gjør det mulig for fans/seere å finne
streamen din på Joymo Arena

11.

«Streaming metode»: Bestem streaming metode.
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12.

Neste steg er å bestemme når livestreamen skal gå live. Sett inn tid, dato og hvor mange
minutter streamen vil vare.

13.

Neste steg er å bestemme prisen for å se livestreamen din.
• Full tilgangspris: Prisen for å se livestreamen og å ha tilgang for å se den igjen i 7 dager
• Live Only Price: Prisen for kun å se livestreamen (ingen reprise er inkludert).
• Hvis du tilbyr sesongkort, eller abonnement der denne streamen skal inkluderes for de
som har kjøpt den, velger du en «playlist». Hvis dette ikke gjelder deg / streamen din,
er det bare å la den være som standard.

14.

Du kan velge å informere andre deltakere (for eksempel motstanderlag) om at
arrangementet blir livestreamet. En automatisk e-post vil bli sendt når du legger til e-post
adresse(r).
Skal du livestreame et privat arrangement (for eksempel en treningsøkt med deg selv), kan
du bare hoppe over denne delen og trykke på “Create livestream”.
Du vil nå finne livestreamen du har satt opp i Joymo Share appen 24 timer før
arrangementet ditt starter.
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