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Summering
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 P
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y Schemalägg matchen i Spiideo Play 
(lag, tid, arena, RTMP-information)

Addera grafik (matchklocka, 
sponsorer), kommentera samt definiera 

höjdpunkter från matchen

Skapa eller granska samt redigera dina 
höjdpunkter från matchen. Ladda 

sedan ner samlingen

St
ay

liv
e

Schemalägg matchen i StayLive
(lag, tid, pris, kategori)

play.spiideo.com

Cloud Studio

Höjdpunkter

Höjdpunkter

Ladda upp höjdpunkterna på er kanal i 
Staylive

dashboard.staylive.tv

Innan match Under match Efter match



Inför match
Schemalägg i StayLive

Skriv titel och beskrivning 
samt ange pris på 

sändningen. 
Ange start (tio minuter före 

matchstart)- och sluttid Kategorisera sändningen och 
lägg till en tumnagel (valfritt). 

Tumnageln är den lilla bild 
som syns på Bandyplay innan 

matchen startat.

Lägg till en livekälla för att 
slippa ange unikt streamID i 

Spiideo Play inför varje match

Livekällan skapas under 
Innehåll - Livekällor och 

behöver bara göras en gång

Ange reprisinställningar. 
Spara!

Prissättning: 
Från 49 kr för endast kamera
Från 69 kr för grafik och/eller 
kommenterade matcher
Alla matcher ingår i 99 kr-abonnemanget



Inför match
Schemalägg i Spiideo Play

Lägg till hemma- 
och bortalag

Sätt datum & tid för 
matchstart, samt en 

beskrivning av matchen

Lägg till eventuella sponsorer 
som ni vill visa upp i streamen

Schemalägga många matcher samtidigt?
→ Använd Batch scheduling

play.spiideo.com

Välj external video service och skriv in de 
RTMP-uppgifter som gäller för er kanal på Staylive

https://support.spiideo.com/en/articles/4838011-game-packages-and-bulk-scheduling


Inför match
Schemalägg i Spiideo Play

Välj external video service och skriv in de 
RTMP-uppgifter som gäller för er kanal på Staylive

play.spiideo.com

Klicka här för att läsa mer

https://support.spiideo.com/en/articles/5204129-live-streaming-with-third-party-tools


Inför match
Publicera streamen i Elitrapport (valfritt)

I verktyget Elitrapport så kan ni lägga till Stream-URL för den aktuella matchen.
URLen hittar ni genom att leta upp er match på bandyplay.se, och kopiera in länken till Elitrapport



INTE PÅ plats ska väljas ifall du 
använder CloudStudio från någon 

annanstans än arenan

Under match
Lägg på grafik i CloudStudio

Välj var du befinner dig Lägg till grafik till sändningen

       Kontroller i CloudStudio

Tid

Poäng

Sponsorer

Kommentering

Höjdpunkter

Startelvor

Instant replays (kommer snart)

Tittarens vy

PÅ plats ska väljas ifall du är på plats 
på arenan, och kollar på matchen live

Klicka här för att läsa mer

https://docs.google.com/file/d/1Lsu1Vcz-1klyvN4Id2BUOjdCmngNctTS/preview
https://support.spiideo.com/en/articles/4728261-getting-started-with-cloudstudio


Efter match
Skapa highlights från matchen

Ändra start och sluttid för vald 
höjdpunkt

Addera fler höjdpunkter till 
samlingen

Ladda ner samlingen 
höjdpunkter



Efter match
Ladda upp highlights från matchen

Välj kategori

Ange titel

Ange beskrivning



Supportvägar
Staylive Spiideo

Använd den inbyggda chatten för support inför, under och efter 
matcher för bäst och snabbast hjälp! 

Frågor kring: schemaläggning, bild & ljud, grafik

Klicka här för att fördjupa dig ännu mer i Spiideo Play

Använd den inbyggda chatten för support inför och efter matcher 
för bäst och snabbast hjälp! 

Frågor kring: schemaläggning, kategorisering på Bandyplay

https://resources.spiideo.com/l/971683/2022-08-04/7s6c/971683/1659598379Rb98DjS0/Spiideo_Play_Getting_Started_Guide__1_.pdf

