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Handleiding migratie SMD video’s naar Kaltura 

Kaltura is het nieuwe videoplatform van de UvA, en vervangt de Streaming Media Dienst (SMD). Al je 
videomateriaal op de Streaming Media Dienst is sinds 18 januari 2021 automatisch overgezet naar Kaltura. 
Alle video’s waar je eigenaar van bent zijn vanaf dan te zien onder My Media in Canvas, en op het 
videoportaal, video.uva.nl.  
 
Let op! De volgende stappen moeten worden uitgevoerd vóór 3 mei 2021. Hierna werken de verwijzingen 
naar de SMD niet meer en daarom moeten de verwijzingen aangepast worden. Het wordt aangeraden om 
te beginnen met de video’s die je als eerste nodig zult hebben. 
 
Wat moet ik zelf nog doen (indien van toepassing)?  

a. De verwijzingen (links) naar de SMD video’s op Canvas moeten worden vervangen door 
de links naar de Kaltura video’s.  
 

b. Als je een video uit de SMD hebt ge-embed in Canvas, dient deze video te worden 
vervangen door de bijbehorende Kaltura video.  

 
Hoe doe ik dit? 
Hoe je dit doet is afhankelijk van of je eigenaar (‘owner’) van de video bent of niet. Als je eigenaar van 
een video bent, dan is deze in je My Media verschenen.  
 
1. Ik ben de eigenaar (‘owner’) van de video. 
 

1a. Verwijzingen (links) aanpassen 
 

Als je verwijzingen (links) naar de SMD video’s op Canvas hebt, moeten deze worden aangepast. De 
huidige link, naar de video op de Streaming Media Dienst, moet worden vervangen door de link naar de 
Kaltura video. De aanpassing ziet er als volgt uit: 

 

Oude link:         https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/<nummer van de video>  
Nieuwe link:     https://video.uva.nl/media/<nummer van de video> 
 
Bijvoorbeeld, https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/12345 verander je naar 
https://video.uva.nl/media/12345.  
 
Let op: Het is aan te bevelen de link te vervangen door de embedded versie uit Kaltura (zie ‘de nieuwe 

video toevoegen’ in 1b). Daarmee maak je gebruik van de volledige functionaliteit tussen Canvas en 

Kaltura. In het geval je expres geen embedded versie wil, kan je de link aanpassen zoals hier omschreven. 

https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/%3cnummer
https://video.uva.nl/media/%3cnummer
https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/12345
https://video.uva.nl/media/123


 

ICTS - Handleiding migratie SMD video’s naar Kaltura – 18 januari 2021 – versie 1.0 

1b. Embedded video’s aanpassen 

Als je de eigenaar bent van een video die je hebt ge-embed op Canvas, dien je de oude (SMD) video te 

verwijderen, en de nieuwe (Kaltura) video toe te voegen in het tekstvak.  

• De oude video verwijderen 

 

Ga naar het tekstvak. Klik op ‘</>’. 

De dan zichtbare code ziet er ongeveer als volgt uit: 

<iframe width="640" height="360" 

src="https://streamingmedia.uva.nl/asset/player/O2chofNRlMZRJdGVUw09hgwV" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

Kopieer het vetgedrukte deel uit bovenstaande code (het nummer van de video). 
Verwijder vervolgens alle SMD video code uit het tekstvak.  
Klik wederom op ‘</>’ om de html modus te verlaten. 
 

• De nieuwe video toevoegen 
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Kies Kaltura Media, en vul in het searchveld de vetgedrukte gekopieerde code in. 

Embed vervolgens de gevonden video die wordt getoond (klik op Embed).  

 

 

2. Ik ben niet de eigenaar (‘owner’) van de video. 

2a. Verwijzingen (links) aanpassen 

Als je verwijzingen (links) naar de SMD video’s op Canvas hebt, moeten deze worden aangepast. De 

huidige link, naar de video op de Streaming Media Dienst, moet worden vervangen door de link naar de 

Kaltura video. De aanpassing ziet er als volgt uit: 

 

Oude link:         https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/<nummer van de video>  

Nieuwe link:     https://video.uva.nl/media/<nummer van de video> 

Bijvoorbeeld, https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/12345 verander je naar 

https://video.uva.nl/media/12345.  

 

  

https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/%3cnummer
https://video.uva.nl/media/%3cnummer
https://streamingmedia.uva.nl/asset/detail/12345
https://video.uva.nl/media/123
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2b. Embedded video’s aanpassen  

Als je niet de eigenaar van een embedded video bent, kan je niet het stukje code van de video vervangen 

en een Kaltura-video embedden. Er zijn een aantal mogelijkheden: 

• Vervang de embedded SMD-video door een link naar de Kaltura-video: 

 

Ga naar het tekstvak. Klik op ‘</>’. 

De dan zichtbare code ziet er ongeveer als volgt uit: 

<iframe width="640" height="360" 

src="https://streamingmedia.uva.nl/asset/player/O2chofNRlMZRJdGVUw09hgwV" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Kopieer het vetgedrukte getal uit bovenstaande code (het nummer van de video). 
Verwijder vervolgens de totale SMD video code uit het tekstvak. 
 
Klik wederom op ‘</>’ om de html modus te verlaten. 
  
Maak hierna een nieuwe koppeling met naam van de video en onderstaande link, 
waarbij het <nummer van de video> moet worden vervangen door het eerder gekopieerde getal. 
 
https://video.uva.nl/media/<nummer van de video> 

 

• Als je wilt dat de video embedded blijft, kun je aan de eigenaar van de video vragen of deze je 

co-publisher van de video maakt. De eigenaar kan dit als volgt doen: Edit > Collaborators > zoek 

op de gebruiker en kies Co-Publisher. Als je co-publisher bent, verschijnt de video tussen je My 

Media op Canvas. Zie stap 1b hoe je de video kunt embedden.  

• Als je wilt dat de video embedded blijft, maar je weet niet wie de eigenaar is of kunt deze niet 

bereiken, neem dan contact op met streamingmedia-icts@uva.nl. 

 

Hulp nodig? 

Is iets onduidelijk, of kom je er niet uit? Contacteer dan streamingmedia-icts@uva.nl. 

mailto:streamingmedia-icts@uva.nl
mailto:streamingmedia-icts@uva.nl

