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Een Youtube-filmpje aanpassen en voorzien van commentaar met Viewbix.
Op Viewbix is het mogelijk om filmpjes van Youtube
of Facebook aan te passen, van commentaar te voorzien
en een persoonlijk tintje te geven.
- er kan een titel worden toegevoegd,
- er kan een tekstbutton worden toegevoegd met een zelf te bepalen tekst,
- de tekstbutton kan doorlinken naar een zelf te bepalen website,
- de afmetingen van het filmpje kunnen worden aangepast,
- rondom het filmpje kan een kleurenkader worden aangebracht,
- er kan een popup-schermpje worden toegevoegd voorzien van titel en commentaar,
- er kan een foto of afbeelding worden toegevoegd,
- er wordt een link verstrekt waarop de aangepaste filmpjes kunnen worden bekeken,
- er wordt een html-code verstrekt waarmee het filmpje kan worden opgenomen op eigen
website of weblog

Zo maak je een account aan bij Viewbix.
Om met Viewbix te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd.
Het aanvragen van een account gaat als volgt.
1.
2.
3.
4.

Surf naar http://www.viewbix.com/
Klik rechtsbovenin op “Sign Up”.
Klik op het tabblad “Sign UP”.
Vul een “E-mailadres” en een “Password”, vink aan “I agree to …..” en klik op
“Sign UP “.
5. Je ontvangt in je mailbox een bericht. In dat bericht staat achter “Please Click” een
link. Klik op die link om je account te activeren.

Zo log je in op Viewbix.
6.
7.
8.
9.

Surf naar http://www.viewbix.com/
Klik rechtsbovenin op “Log In”.
Klik op het tabblad “Log In”.
Voer je e-mail;adres en password in en klik op de knop “Login”.

Zo pas je een Youtube-filmpje aan en voorzie je het van commentaar.
10. Surf naar http://www.viewbix.com/ en login.
11. Klik op het icoontje van Youtube.
12. Plak het internetadres van het Youtube-filmpje dat je wilt bewerken onder de regel
“Search for a video ….”
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Het internetadres van een Youtube-filmpje vind je als volgt. Surf naar http://www.youtube.com en
zoek het filmpje op dat je wilt bewerken. Speel het filmpje af. Op het moment dat het filmpje afspeelt
staat er op de adresregel een internetadres. Kopieer dit adres en plak dat op de invoerregel in
Viewbix.

13. Klik op de knop “OK”.
14. Voer in het tekstvak achter “Title” een zelfbedachte titel in voor het filmpje.
Deze titel wordt direct zichtbaar boven de afbeelding van het filmpje.
15. In de rechterbovenhoek van het filmpje kun je een button (=knop) aanbrengen.
Als je later op deze button klikt wordt je doorgelinkt naar een website naar keuze.

Voer achter “Buttontext” de naam in die op de button moet komen te staan.
16. Voer achter „Buttonlink” het internetadres in van de website waar je naar toe wilt
linken. Let op !!!! “http” staat al vermeld en hoef je dus niet meer in te voeren.
17. Klik op de knop “Next”.
Aan het filmpje dat je aan het bewerken bent kan een pop-up-schermpje worden
toegevoegd. Bovenaan dat schermpje komt een titel te staan en daaronder informatie
die je wilt toevoegen. Titel en informatie voeg je als volgt toe.

18. Voer onder “Headline” de titel in die bovenaan het pop-up-schermpje komt te staan.
19. Voer in het tekstvak onder “Text” de informatie in die je wilt toevoegen.
20. Wil je een foto toevoegen, handel dan als volgt:
- Klik op de knop “Photos”,
- Klik op de knop “My computer”.
- Zoek op je PC naar de afbeelding die je wilt toevoegen, klik daarop en klik op
“Openen”.
21. Bepaal nu de kleur die je als rand om je filmpje wilt aanbrengen:
- Klik onder het filmpje op de knop “Change color”
- Klik op de kleur die je wilt gebruiken en klik op de knop “OK”.
22. Bepaal nu hoe groot het filmpje moet worden:
- Klik onder het filmpje op de knop “Change size”
- Klik op de maat die je wilt gebruiken en klik op de knop “OK”.
23. Klik tot slot op de knop “Save”.
Het filmpje is nu aangepast.

Zo deel je het aangepaste filmpje met anderen.
24. Klik op de knop “Copy” achter het internetadres dat staat onder de tekst “Share a
link to your video”.
25. Plak dit adres in een mail en stuur het naar mensen met wie je het filmpje wilt
delen.
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Zo plaats je het filmpje op je website of weblog.
25. Klik op de knop “Copy” achter de html-code die staat onder de tekst “Embed in a
weblog of web site”.
26. Surf naar het beheergedeelte van je website of weblog en plak de gekopieerde tekst
op de plaats waar je html-code kunt invoeren.
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