#170176

#MULTIMEDIA

LIVE STREAMING - BASISOPLEIDING NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 477,95 incl. BTW

DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM BEELDEN VAN UW EVENT LIVE TE STREAMEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het streamen van live beelden wordt steeds gemakkelijker. Verschillende zeer gebruiksvriendelijke toepassingen geven u de mogelijkheid om in enkele seconden een
stream op te zetten en een extra communicatiekanaal naar uw klanten te openen. Toch zijn er verschillende manieren om een stream op te zetten die sterk verschillen
in moeilijkheidsgraad, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en prijs.
Een goede livestream opzetten, gericht naar de juiste doelgroep, is zeer belangrijk. Maar hoe begint u hieraan? Welke mogelijkheden zijn er? Waarmee moet u rekening
houden? Wat is de kostprijs hiervan?

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers die binnen hun organisatie een livestream willen opzetten en de verschillende opties wiillen zien en testen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis noodzakelijk.

Methodologie
Tijdens de opleiding wordt theorie afgewisseld met demo's waar een aantal toestellen en platformen worden toegelicht.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding hee u een globaal overzicht op de verschillende mogelijkheden m.b.t. livestreaming. U weet welk platform voor u geschikt is, met welk toestel u
wilt filmen, hoe u kan switchen tussen verschillende beelden en wat de kostprijs is van het geheel.

PROGRAMMA
Introductie tot livestreaming
Welke camera moet ik kiezen?
Hoe belangrijk is audio?
Captatie audio en video tot computer
Mixing van beelden
Encoding
Streaming: welke platformen zijn er?
4 niveaus binnen livestreaming, toepassen van alle onderdelen op elk level
Livestreaming met mobiel apparaat + hoe uitbreiden: klank, licht, interactie?
Livestreaming met een camera + laptop en andere accessoires
Livestreaming waarbij meerdere audiobronnen aanwezig zijn
Livestreaming naar meerdere platformen (Facebook - Youtube)
Nuttige links en tips

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

Sofie@syntrawest.be

woensdag 12/02/2020

19:00

22:00

woensdag 19/02/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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