Microsoft Office 365 Video
Suomeksi
Video on Microsoftin selainkäyttöinen videonjulkaisupalvelu. Palvelu on tosin tarkoitettu organisaation si
säiseen käyttöön. Video-palveluun voi luoda myös rajatulle käyttäjäjoukolle kanavia, joissa videot
julkaistaan.
Video on osa yhtiön Office Online -toimistosovelluspakettia. Office Onlinen sovelluksia sisältyy myös
oppilaitosten käyttämään Microsoft Office 365 Education -kokoelmaan.
Selainpohjaisella versiolla voi työskennellä siellä, missä verkkoselain on käytettävissä, eikä ohjelmaa
tarvitse asentaa omalle tietokoneelle.
Office Onlinen sovellukset toimivat seuraavissa selainversioissa:
Internet Explorer 9 tai myöhempi
Firefox
Google Chrome
Safari for OS X 10.6 tai myöhempi
Metropolian opiskelijat ja henkilökunta käyttävät Office Onlinen sovelluksia Metropoliakäyttäjätunnuksillaan. He voivat ladata maksutta käyttöönsä myös Office-paketin työpöytäversion. Latausop
as.
Microsoft avasi vuonna 2017 Stream-palvelun, joka korvaa Videon vuosina 2018~2019
Videon kanssa samantyyppisiin palveluihin kuuluvat muun muassa Googlen omistama Youtube ja Vimeo.

In English
Video is a browser based video sharing software, published by Microsoft. It's designed for inner use in the organization.
Video is part of Microsoft's Office Online suite. It is also included in Microsoft Office 365 Education suite which is used by academic institutions.
Working with the browser based version is possible wherever a web browser can be used. The program does not require installation on the local computer.
Office Online applications run in the following browser versions:
Internet Explorer 9 or later
Firefox
Google Chrome
Safari for OS X 10.6 or later
Metropolia staff and students use Office Online with the Metropolia user IDs. They can also download free for their own use the desktop version of
the Office package. Download instructions.
Other Video type of services include Youtube and Vimeo.

Osoite - Address
https://metropoliafi.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/videohome.aspx

Kirjallisuutta - Literature
Microsoft Stream and Office 365 Video (EN, 2016, official)
Office Online on Wikipedia (EN, 2019)
Office-tuki (EN, FI, official). Tukea saa myös Metropolian tietohallinnon käyttäjätuesta. Support is also available from Metropolia IT Services Helpd
esk.
Office 365 Video -opas (FI, virallinen)
Office 365 Video siirtyy Microsoft Streamiin (FI, 2018, virallinen)

Videoita - Videos
Video channel for Microsoft Office on Youtube (EN, official)
Microsoft Stream vs. Office 365 Video (EN, 2017)
What's New: Office 365 Video (EN, 2016)

Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.

Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
--The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.

