
CAMTASIA 
STUDIO



• Camtasia Studio 8 va permite sa inregistrati cu usurinta
ecranul dvs., prezentari PowerPoint, voce, si camera web 
pentru a crea tutoriale video, prezentari pentru cursuri, si 
demonstratii bogate pentru vanzari, livrate pe Web sau CD-
ROM.



Pentru a incepe un nou proiect, vom duce 
cursorul pe “File” din antetul programului si
vom apasa pe “New project”. 





Inregistrare



Pentru a inregistra, vom apasa pe “Record the screen” de sub 
“File” dupa care pe:
• Record the screen – pentru a inregistra ecranul
• Record PowerPoint – pentru a inregistra o prezentare

PowerPoint



Pentru a importa fotografii si videoclipuri, 
vom da click pe “Import media” si vom
alege ceea ce dorim sa folosim in proiect.



Dupa importarea fisierelor meniul va arata ca in imagine. 



Dupa ce punem videoclipul si poza in timeline (le tragem din spatiul alb/Clip bin), 
le putem edita.

In acest moment, videoclipul este in prim plan deoarece este deasupra pozei.



Daca punem poza deasupra videoclipului, aceasta va fi in prim plan.



Pentru a taia o parte dintr-un videoclip, ne folosim de cursor.

Pentru a selecta partea pe care vrem sa o taiem, tragem sageata rosie pana
in pozitia in care vrem sa taiem



Pentru a taia apasam pe “Cut”.

In urma taierii rezulta 2 clipuri.



In submeniul “Callouts” putem pune efecte carora le putem modifica
culoarea si in interiorul lor se poate pune text.

Iar jos putem trage de sageata pentru a putea stabili cat timp sa fie pe ecran
sageata.



In submeniul “Zoom-n-Pan” putem apropia imaginea pentru o perioada de 
timp.



In submeniul “Transitions” gasim efecte de tranzitie pe care le punem intre
cele doua clipuri pe care vrem sa le unim.



https://www.youtube.com/watch?v=mH1mdGhjqls

Pentru mai multe informatii accesati
link-ul urmator:

https://www.youtube.com/watch?v=mH1mdGhjqls
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