CAPTURA DE PANTALLA - SCREENCAST
Captura de pantalla senzilla amb Apowersoft

Apowersoft, és una aplicació que permet fer vídeo-captura de pantalla. Té una opció de pagament i
una de gratuïta.
La versió gratuïta no té límit de temps d’enregistrament, ni posa cap marca d’aigua en el vídeo final.

REQUISITS
Requisits necessaris per treballar amb Apowersoft
Només necessitem un ordinador amb connexió a Internet. Es recomana l’ús de Chrome o Mozilla
Firefox com a navegadors.
En cas de voler enregistrar àudio necessitarem un micròfon.
També es possible enregistrar vídeo a través d’una webcam.

INSTAL·LACIÓ
Requereix una petita instal·lació
Si és el primer cop que utilitzem aquesta eina, ens demanarà que instal·lem el “llançador”, es
tracta d’un petit arxiu que necessitem executar per poder utilitzar l’aplicació, si
ja hem utilitzat Apowersoft prèviament, no necessitarem fer cap instal·lació.
En aquest cas, podem passar directament a la secció “Iniciar l’enregistrament”.
Accedim a la web de l’eina: ApowerSoft Free Online screen recorder
Cliquem el botó “Start Recording” per iniciar la captura:

Si és el primer cop que utilitzem l’eina, ens demanarà que descarreguem un arxiu per fer una petita
instal·lació. Un cop descarregat, l’executem:

Finalitzada la instal·lació, ja podrem iniciar el nostre enregistrament.

CONFIGURACIÓ
Paràmetres i opcions per configurar l’enregistrament
Un cop tenim oberta l’eina, podem seleccionar diferents opcions segons les nostres necessitats.

Entre les diferents opcions de configuració, destaquem la mida de la captura, recomanem utilitzar
una mida de 1280 x 720 o 1920 x 1080.
Es pot seleccionar des del següent desplegable:

L’àrea de la pantalla que es vol enregistrar, es pot seleccionar movent la finestra de captura amb el
següent controlador:

Podem seleccionar si volem capturar l’àudio de l’ordinador, el micròfon o ambdues opcions:

També podem enregistrar una càmera web mentre fem la captura de pantalla:

INICIAR L’ENREGISTRAMENT
Un cop finalitzada la configuració ja podem enregistrar
Per iniciar l’enregistrament, cliquem sobre el botó “REC”:

ATURAR L’ENREGISTRAMENT
Podem pausar o aturar l’enregistrament quan ho desitgem
Per pausar o aturar l’enregistrament, fem clic amb el botó dret a la icona d’Apowersoft de la barra
de tasques de Windows:

EXPORTAR L’ENREGISTRAMENT
Desem l’enregistrament en un format de vídeo
Per desar l’enregistrament en format de vídeo hem de fer clic sobre la següent icona i seleccionar
“Save as Video File”:

Això genera un arxiu .mp4, clicant sobre l’opció “Open folder” ens obrirà una finestra amb la carpeta
que conté l’arxiu final:

