
Innspilling av talemeldinger for Solidus 
Denne veiledning krever at en har følgende programmer installert: 

 Audacity (Gratisprogram)  

 «Switch Sound File Converter» (Shareware kan testes ut for en kortere periode før 

leverandør krever betaling)  

Om en mangler disse kan en kontakte IT-avdelingen via https://bs.uib.no/  eller 555 84700. Vi trenger 

å vite hvilken maskin dette skal legges inn på (f.eks MinAvd099099). Veiledning er bare et forslag til 

hvordan dette kan gjøres. En kan eventuelt benytte programmet Adobe Audition til å spille inn og 

lagre meldingen i riktig format (G.711 A-law/u-law PCM, 8 bits, 8kHz and 1 channel) 

I så fall må det kjøpes lisens før en kan benytte programmet. IT-avdelingen har ikke fått testet dette 

programmet ennå. 

Spille inn melding 
1. Plugg i et USB headset 

2. Start programmet Audacity 

 

 

3. Gjør nødvendige valg for at en skal kunne spille inn lyd  

 

Det er spesielt viktig at en velger mikrofon som tilhører headsettet som er plugget i.  

4. Trykk på «Ta opp»-knappen   for å ta opp.  

https://bs.uib.no/


5. Trykk på «stopp» knappen  for å stoppe opptaket.  

6. Ofte er det behov for å forsterke opptaket. Velg: Effekt – Forsterk… 

 

7. Velg en høyeste verdi uten avklipping. Dette gjør en enklest ved å skrive inn tallet -0,1 i 

feltet: Ny toppamplitude (dB):  

 

8. Trykk «OK» 

Lagre  
Audacity kan ikke lagre i riktig format. Filen lagres derfor midlertidig i formatet «Wav (Microsoft) 

signed 16 bit PCM» 

1. En lagrer filen ved å velge Fil – eksporter: 

«Wav (Microsoft) signed 16 bit PCM» 

  



2. Gi filen et navn og trykk “Save”  

3. Trykk «OK» på neste dialogbox også (Rediger metadata) 

 

 

 

Konvertere til G.711 A-law/u-law PCM, 8 bits, 8kHz and 1 channel 
1. Start «Switch Sound File Converter » (evt søk etter programmet) 

 

 

 



2. Trykk “Add File(S)”  

 

3. Åpne filen som en lagret (eporterte) fra “Audacity” 

 

 
 

 

4. Trykk «Encoder Options...» og gjør følgende valg før en trykker «OK». 

 

5. Bruk «Browse»-knappen til å velge mappe for ny konvertert fil.  

 

6. Trykk   for å konvertere filen.  

Nå er filen klar til å brukes av Solidus ( I dette tilfelle ble den lagret i D:\talemelding\ny)  


