Podcast udstyr: En oversigt
(August 2019)
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Min anbefaling:
Udstyr: 1 eller 2 alt efter budget og hvor seriøst/eksklusivt/lækkert udtryk du vil sende til dine
lyttere og fremtidige kunder
Hosting: PodBean
Jingle: Købes
Men nu kan du selv læse og danne dig et overblik:

Udstyr:
Her kommer nogle forskellige muligheder til udstyr, inkl. pris, hvad mulighederne indeholder af
udstyr samt fordele og ulemper.

Mulighed 1: Hele sættet: 6.500,Podcast-setup til 4 personer fra Podconsultsbutik.dk:
https://www.podconsultsbutik.dk/podcaster-set-up-til-4
Pris: 6.500 (5200 uden moms)
(Plus hukommelseskort-adapter: 100 kr.)

Fordele:
- Har det hele – mikrofoner inkl. lydhætte, stativ og stik, høretelefoner, hukommelseskort,
optager, batterioplader
- Anbefalet udstyr fra podcast-konsulenter
- En hel pakke som vi VED spiller sammen
- Vi får hvert vores lydspor, som gør redigering bedre
- Bærbar optager, så kan tages med hvorend vi vil optage
- God support hvis noget ikke virker som forventet, da det sælges ét sted
- 4 mikrofoner, så vi kan have en gæst eller en back-up

Ulemper:
- Dyrere (men stadig billigt ifht. F.eks. RØDE-udstyr til 8.045,https://www.danguitar.dk/rode-rodecaster-pro-pakkelosning-for-3 hvor man skal tilføje
hukommelse og høretelefoner)
- Skal tilkøbe en hukommelses-adapter til min computer (100 kr:
https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/hukommelseskort-og-usb-stick/HAMA94124/hamakompakt-hukommelseskortlaser-sort)

Mulighed 2: Én mikrofon + udstyr: 1532,Blue Yeti Podcast-pakke, 999,https://www.elgiganten.dk/product/gaming/gaming-streaming-med-webcam-og-mikrofon/11319/
blue-yeticaster-pro-broadcast-bundle
+ høretelefoner, 184,- https://www.danguitar.dk/record-hp-50-stereo-hovedtelefoner
+ hukommelse, 349,https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/harddisk-ssd-og-netvarksharddisk-nas/SG1TBEPP
BLK/seagate-expansion-plus-ekstern-harddisk-1-tb
Pris: 999 + 184 + 349 = 1532 kr.

Fordele:
- Én mikrofon som kan opfange vores alles stemmer på en gang
- USB-stik, som spiller bedst til min computer
- Fin anbefaling fra andre nybegyndere
- Inkluderer bord-stativ og popfilter

Ulemper:
- Ikke den bedste kvalitet, da den opfanger AL lyd, inkl. bump, hårde P/S-lyde, host, snøft, og
andre lyde i lokalet
- Kan ikke isolere hver vores stemme
- Tilkøb af varer (ikke et komplet sæt)

Mulighed 3: Knaphulsmikrofon + udstyr: 1685,3x knaphulsmikrofon á 340,- https://www.computersalg.dk/i/2363612/rode-smartlav-mobiltelefon
Hukommelse: 350,https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/harddisk-ssd-og-netvarksharddisk-nas/SG1TBEPP
BLK/seagate-expansion-plus-ekstern-harddisk-1-tb
Høretelefoner: 184 inkl. levering: https://www.danguitar.dk/record-hp-50-stereo-hovedtelefoner
Splitter, så lyden kan komme til computere: 133 inkl. levering
https://www.amazon.com/ONXE-Headphone-Splitter-Adapter-Speakers/dp/B073BKCB3W/ref=s
r_1_4?keywords=4+way+jack+splitter&qid=1565525814&s=gateway&sr=8-4
Pris: 1020 + 350 + 184 + 131 = 1685

Fordele:
- Alle kan høres super, uanset hvor vi er i forhold til hinanden eller i hvilket som helst rum
- Individuelle spor
- God og anbefalet mikrofon af RØDE
- Nemt at tilkøbe en mikrofon hvis der er gæst eller én går i stykker

Ulemper:
- Svært at vide om udstyret virker som de skal imellem sig
- Mange steder at købe fra, så udstyret kommer med forsinkelser
- Mindre support når hver ting kommer hver for sig, hvis tingene ikke virker imellem sig

Hosting
Lidt om hosting: Vi kan ikke have podcasten direkte på hjemmesiden, da hjemmesiden ikke kan
håndtere den store mængde hukommelse. Vi skal derfor betale for at lægge podcasten på en
hjemmeside, hvor vi herigennem kan lægge den op på iTunes, Spotify og andre podcast-apps,
så folk kan høre det. Vi kan herfra sagtens lægge podcasten på hjemmesiden.

PodBean:
Op til 5 timers lyd gratis. 60 kr. månedligt hvis vi binder os til et år (720 for et helt år). 93/md
måned-til-måned (1116/år).
Fordele:
- RSS feed (betyder at afsnittet bliver lagt op automatisk på iTunes, Spotify og andre
podcast-steder)
- Gode statistikker om hvem der lytter og hvorfra, hvilket kan være hjælpsomt
- Mere råderum end Spreaker (hvis vi skulle få lyst til at podcaste mere end 45 min. – evt. ved
besøg af gæst)
- Komprimerer ikke lyden, så den forbliver lækker at høre på
- Pænt interface og ser pænt ud når det bliver integreret på hjemmesiden
Ulemper: Dyrere end Spreaker i billigste løsning.

Spreaker:
Den billige løsning: 46 kr/md (552 for et år) eller 39 kr/md hvis vi binder os for et år – 468 kr for
et år. Op til 100 timers lydopbevaring burde være nok til flere års podcast. Spreaker
komprimerer lyden så den ikke er lige så lækker som PodBean. Dog kan man redigere direkte i
deres hjemmeside.
Fordele:
- Billigere end PodBeans billige løsning
- Redigering på hjemmesiden
Ulemper:
- Kun 45 min. per episode
- Komprimerer lyden så den potentielt bliver lidt værre end vi ellers kunne tilbyde
Spreakers mellem-løsning: 120 kr/md
Fordele:
- 500 timers opbevaring af lyd
- Op til 3 timers lyd per episode
- Bedre statistikker
Ulemper:
- Dyrere end PodBeans billige løsning
- Hvis vi får en gæst eller beslutter os for at have længere episode er den dyrere end PodBean
til 120 kr/md i et år.

Jingle:
Købe på f.eks. Fiverr
Fordele:
- Unikt og professionelt
- Vi får lige hvad vi ønsker
- Ejes af DIG, så kan bruges til videoer så vi får et overall lydbillede, hvilket er godt til min
afskeds brand
- Kan fås fra 50,- og opefter

Ulemper: Koster op til 200 kr., hvis vi bliver trætte af det skal vi købe nyt. Sikkert en del mere
dyrt hvis dansk-produceret.

Downloade gratis på YouTube
Fordele: Gratis, kan ændres hvis vi vil
Ulemper: Er ikke unikt, så andre kan bruge samme lyd, ikke samme kvalitet som en lydfil der er
lavet specifikt til os.

