
Opnemen met Kaltura: Kaltura Capture of Express Capture? 

Voor het maken van een opname met Kaltura heb je de keuze uit twee applicaties namelijk ‘Kaltura Capture’ 

en ‘Express Capture’. Beide applicaties geven een opname die automatisch in jouw eigen media-map op 

Kaltura belandt. Dit stuk licht de verschillen tussen beide applicaties toe zodat het eenvoudiger wordt om te 

kiezen wanneer je de ene gebruikt en wanneer de andere. 

Als je een opname gaat maken vanuit Kaltura kies je in de menubalk Add New. Je krijgt dan het volgende 

keuzemenu: 

 

Express Capture: 

Als je een opname wilt maken met je webcam om bijvoorbeeld een videoboodschap op te nemen zonder 
allerlei instellingen te doen of software te installeren, dan kies je voor Express Capture. Je hoeft geen extra 
software te installeren en kan rechtstreeks vanuit de browser opnemen. Op die manier kan je dus vanuit elke 
laptop/tablet of mobiel een opname maken zolang je dat maar vanuit de site van Kaltura doet. De opname 
komt vanzelf in My Media op Kaltura terecht. Daar kan je de opname nog bewerken als je dat wilt. Bedenk wel 
dat je niet iets anders kan opnemen dan je webcam met geluid. Je kan dus bijvoorbeeld niet je scherm 
opnemen. Wil je meer mogelijkheden dan je webcam met geluid opnemen maak dan gebruik van Kaltura 
Capture. 

Kaltura Capture: 

Kaltura Capture kan eigenlijk hetzelfde als Express Capture alleen heeft het veel meer mogelijkheden. Mede 
daardoor is het nodig om eerst de software van Kaltura Capture te installeren. Als dat gedaan is, kan je vanaf 
dat betreffende apparaat Kaltura Capture gebruiken. Wil je de software gebruiken op een ander apparaat dan 
zal je eerst de software moeten installeren. Kaltura Capture biedt de mogelijkheid om twee beeldbronnen met 
audio op te nemen. Die twee beeldbronnen kunnen twee webcams zijn maar kunnen ook je desktop en een 
webcam of twee desktops zijn. Door die veelheid aan keuzes moet je goed nadenken over wat je wilt bereiken 
met je opname en welke bronnen daarvoor nodig zijn. De opname komt vanzelf in My Media op Kaltura 
terecht. Daar kan je de opname nog bewerken als je dat wilt. Bedenk dat de keuze voor het opnemen van 
meerdere beeldbronnen eisen stelt aan je gebruikte apparatuur, maar ook aan je verbinding. Het is aan te 
raden om zoveel mogelijk gebruik te maken van een bekabelde internetconnectie in plaats van Wifi. 

Overzicht: 

Wat wil je doen? Express Capture Kaltura Capture 

Ik wil alleen mijn webcam met geluid opnemen ✓ ✓ 

Ik wil alleen geluid opnemen ✓ ✓ 

Ik wil geen software installeren ✓ X 

Ik wil mijn desktop en geluid opnemen X ✓ 

Ik wil mijn desktop en een camera met geluid opnemen X ✓ 

Ik wil twee camera’s met geluid opnemen X ✓ 

Ik wil twee desktops met geluid opnemen X ✓ 

Ik wil een (PowerPoint) presentatie opnemen X ✓ 

 



Hardware 

Een niet onbelangrijk verschil tussen Kaltura Capture en Express Capture is de belasting voor de computer en 

de internetverbinding. Wil je alle mogelijkheden van Kaltura Capture gebruiken dan moet je de beschikking 

hebben over een stabiele internetverbinding en moet je computer voldoen aan een aantal minimum eisen: 

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-capture-prerequisites-and-system-requirements 

Deze voorwaarden gelden niet voor Express Capture alhoewel een stabiele internetverbinding eigenlijk altijd 

een voorwaarde is voor het goed functioneren van Kaltura. Mocht je dus vermoeden dat je verbinding of 

computer niet goed genoeg is voor Kaltura Capture, kies dan voor Express Capture. 

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-capture-prerequisites-and-system-requirements

