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Vergunning van regte
Hierdie produk kan op enige wyse verkoop, versprei, weggegee, verbundel

word, so lank as dit nie op enige manier verander word, hersien of
geredigeer word nie en die nodige erkenning aan die outeur, sy
handelsmerke en webskakels in hierdie werk gegee word.
Bogenoemde regte is van toepassing op enige persoon en entiteit.

Kopiereg ©
Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie publikasie mag gereproduseer of versend
word in enige vorm hoegenaamd, elektronies of meganies, insluitende fotokopiëring,
opname, of deur enige inligting stoor- of herwinningstelsel sonder die uitdruklike
toestemming deur die skrywer op die terme en voorwaardes soos voorgeskryf deur die
skrywer.
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Vrywaring
Die doel van hierdie geskrif is opvoedkundige hulpmiddel.
Hierdie geskrif is geskryf om inligting oor internetbemarking te voorsien. Alles moontlik
is gedoen om hierdie werk so volledig en akkuraat as moontlik te maak. Omdat daar
nieteenstaande wel foute in tipografie, inhoud en bedoeling kan voorkom kan geen
aanspreeklikheid vir sodanige of ander menslike foute of oorsig aanvaar word nie.
Hierdie geskrif bied inligting oor internet bemarking slegs tot die publikasie datum.
Daarom moet dit as 'n riglyn gebruik word - nie as die uiteindelike bron van inligting oor
internet bemarking.

Die skrywer en die uitgewer het geen affiliasie of verpligtinge of verbintenis met enige
van die bronne wat in hierdie publikasie vermeld isen waarborg nie dat die inligting
vervat in hierdie geskrif ten volle voltooi is nie, en sal nie verantwoordelik wees vir enige
foute of weglatings nie. Die skrywer en die uitgewer het geen aanspreeklikheid of
verantwoordelikheid teenoor enige persoon of entiteit ten opsigte van enige verlies of
skade veroorsaak of na bewering direk of indirek veroorsaak is deur hierdie die geskrif
of die inhoud daarvan nie.

Resultate kan wissel van persoon tot persoon en is baie afhanklik van die houding of
persepsie wat 'n persoon op die waarde van die geskrig en sy inhoud plaas. Die skrywer
en / of sy medewerkers maak nie enige waarborge, stilswyend of andersins, dat hierdie
geskrif 'n goeie en volmaakte resultaat sa verseker nie.
Die outeur behou die reg om die inhoud en/of formaat van hierdie geskrif te eniger tyd
wat hy nodig ag te verander, te wysig, te skrap of by te voeg.
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Voorwoord
My doel met hierdie handleiding is om te illustreer dat almal 'n video deur die gebruik
van beskikbare hulpbronne van die rekenaar of die internet, by die huis kan skep en
aanlyn publiseer!
Ek weet dat, net soosin my geval, is daar baie ander self-doeners daar buite wat droom
van 'n selfgemaakte video op YouTube, Google, of persoonlike webwerwe. Na baie
huiswerk en navorsing en met die hulp van inhoud wat ek van bekende kundiges
afgelaai het, is ek daarvan oortuig dat dit van groot hulp kan wees aan almal wat wil leer
hoe om hul eie bemarkingsvideos tuis te skep.
Gebruik dit as 'n verwysingsraamwerk en doen dit in jou eie styl! Om dit selfs meer
sinvol en nuttig vir jou te maak, het ek 'n paar bronne ingesluit wat volgens my mening
tot jou sukses sal bydra! Al is dit net die punt van die ysberg, vertrou ek dat jy dit sal
geniet om self sulke navorsing te doen en die bemarkings-goudmyn wat die internet
bied sal aanwend.
Ek wens jou baie geluk toe en voel asseblief vry om my te kontak by:
http://ciskano1.com/pietventer/kontakmy.html
Piet J Venter
Vergezichtstraat, Suid-Afrika.
http://ciskano1.com/pietventer/

Hoe om jou video Op Die Internet Te Plaas

5

Inleiding
Is jy 'n kleinsake-eienaar? As dit so is, weet jy vir seker hoe om jou besigheid te bedryf!
Ten spyte van besighede wat n sukses is, is daar baie sake-eienaars wat altyd beter wil
doen. As jy een van daardie individue is, is dit waarskynlik dat jyalles in jou vermoë sal
doen om jou besigheid te verbeter, veral as jy 'n spesifieke produk of diens te verkoop.
Baie sake-eienaars spandeer duisende, indien nie miljoene rande nie, aan advertensies.
Hoe sou jy voel as jy geleer het dat daar desnieteenstaande nog 'n gratis manier is om
jou besigheid te bevorder?

Ongelukkig is baie sake-eienaars van mening dat dit nie moontlik is outomaties
aanneem dat dit 'n gemors van tyd is. Hoewel baie entrepreneurs gratis advertensiemetodes as tydrowend en nie die moeite werd ag nie, is daar tog een metode wat jy
moet probeer. Hierdie metode behels:
Gratis video webwerwe.
As jy 'n ywerige internetgebruiker is, is daar 'n goeie kans dat jy ten volle bewus is van
wat gratis aanlyn-video webwerwe is en wat hulle doen. Indien nie, sal jy wil leer. Gratis
video webwerwe is webwerwe wat internet-gebruikers in staat stel om videos gratis op
hul webwerwe te kyk. Die voordeel van sulke webwerwe is dat die meeste jou ook
toelaat om ander internet-gebruikers soos jy ook jou videos te kyk en vir die maak van
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hulle eie videos te gebruik. Afhangende van die tipe besigheid wat jy besit en bedryf, sal
jy in staat wees om sulke webtuistes tot jou voordeel te gebruik.
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Maak n video om jou webblad of produk te vertoon
As jy 'n aanlyn besigheid eienaar is, veral een wat 'n bepaalde produk verkoop, kan jy n
video maak wat jou produk ten toon stel. Byvoorbeeld, as jou spesialiteit komberse is,
kan jy fotos die monsters of selfs die proses om hulle te maak vertoon. Dit kan ook 'n
goeie idee wees om die totale koste en samestelling van die komberse te noem. Aan die
einde van die video moet duidelike aanwysings oor hoe die produk aangekoop kan
word of meer inligting bekom kanword, ingesluit word.
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Hoe om beskikbare Video-webtuistes te vind
Wanneer dit kom by die gebruik van gratis aanlyn-vide webtuistes tot jou voordeel, sal
die eerste stap wees om jouself te vergewis van watter webwerwe tans beskikbaar is
deur 'n gewone internet-soek. Jou soektog moet 'n redelike groot aantal soekenjins
soortgelyk aan YouTube insluit. Voordat die maak van jou video begin, moet die re・s en
beperkinge wat gestel word bestudeer word. Die meeste vide webtuistes het nie enige
re・s of beperkings met betrekking tot die gebruik van hulle aanlyn videos om jou
besigheid te bevorder nie, maar jy sal nog steeds wil seker maak dat jou video nie enige
bestaande re・s en wette oortree nie.

Google Video en YouTube is bekend as twee van die gewildste aanlyn-video webwerwe.
Hoewel hulle die anngewese bronne is om te gebruik, is hulle nie die enigste wat
bestaan nie. Daar is baie ander alternatiewe met 'n aantal verskillende opsies.

In die soektog na alternatiewe vir http://video.google.com
of http://www.youtube.com/ , word aanbeveel dat 'n standaard internet-soektog
uitgevoer word, dit die mees aangewes manier is om ander aanlyn-vide webtuistes te
vind. Benewens video-webwerwe, is 'n baie belangrike bron die aanlyn besprekings wat
op videowebwerwe gevoer word. 'n Studie daarvan kan help om jou 'n idee te gee watter
video-webtuistes is die moeite werd is om jou tyd aan af te staan.
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Soos voorheen genoem moet jy in staat wees om n aantal verskillende aanlyn
videowebtuistes te vind en een daarvan sal waarskynlik http://vimeo.com/ wees! Vimeo
is 'n aanlyn-video-webwerf wat goed bekend is by die hele internet gemeenskap. Met
Vimeo jy kan maklik 'n versameling van verskillende aanlyn videos sien. Terwyl hulle
gratis is om te gebruik is vooraf registrasie 'n vereiste. Registrasie vergemaklik die
soekproses. Benewens die kyk van videos, kan jy ook jou eie skep en daar oplaai om
vertoon te word.

Nog 'n aanlyn video webwerf wat jy waarskynlik sal teëkom, is ClipShack http://clipshack.com.w3snoop.com/

. ClipShack is ander gewilde aanlyn-video-webwerf. Op

'n manier is hulle webwerf baie soortgelyk aan YouTube. By ClipShack se webwerf het 'n
groot versameling van videos wat gratis gekyk kan word. Soos met die meeste ander
aanlyn videowebwerwe kan jy by ClipShack jou eie videos oplaai en met ander deel.

Google Video en YouTube is dus nie die enigste opsie om na videos te kyk nie en
benewens ClipShack en Vimeo, moet jy ook 'n aantal ander aanlyn webtuistes vind. Baie
aanlyn webwerwe vertoon videos oor 'n wye verskeidenheid van verskillende onderwerpe
en kwessies. As jy op soek is na aanlyn video webwerwe met 'n spesifieke tema moet die
tema daarvan die onderwerp van jou soektog wees. Daar bestaan gewilde aanlyn vide
webtuistes vir troeteldier-liefhebbers, godsdiens aanhangers, die liefde, politiek, en so
voorts.
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Wat om met jou video te vertoon?
'n Spesifieke diens of produk
Hoewel produkte die maklikste is om in 'n video aanlyn te vertoon, kan jy ook jou video
gebruik om te help om 'n spesifieke diens of artikel wat jy geskep het te bevorder.
Byvoorbeeld, bystand aan diegene wat skuld het, sal ook 'n oorsig van wat die skuld is,
wat dit tot gevolg kan hê en hoe hulp verkry kan word en hoe om voorsiening te maak,
moet bevat. Soos hierbo genoem, behoort jy ook inligting oor jou besigheid aan die
einde van jou video in te sluit. Dit kan help om die aantal belangstellendes wat jy
ontvang te verhoog, veral as dit gaan oor gebruiksware word en deur baie mense
benodig word.

Jou webwerf
Aanlyn vide webtuistes is vinnig besig om in gewildheid toe te neem as hulpmiddel tot 'n
suksesvolle webwerf. Baie van die videos op videowebwerwe bestaan uit tuisgemaakte
videos deur wat met karige toerusting gemaak is en tog baie suksesvol vertoon.

Wanneer dit kom by die bevordering van jou webwerf met behulp van aanlyn
videowebwerwe moet in gedagte gehou word dat die meeste internetgebruikers
daarvan hou om na blatante opdringerige videos te kyk nie. Daar is 'n aantal beproefde
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maniere om jou aanlyn besigheid te bevorder sonder om te ooglopend opdringerig te
vertoon.

Vertoon voorbeelde van jou werk. Dit kan ook 'n goeie idee wees om te verduidelik hoe
lank jy al die produk maak of die diens lewer. Alhoewel die doel is om jou aanlynwebwerf en produkte te bevorder, kan dit nuttig wees om op jou besigheid en die
posisie daarvan in die besigheidsomgewing te fokus.

Hoewel aanlyn webwerfeienaars hul webwerf gebruik om 'n produk of diens te
verkoop, kan die gebruik van die aanlyn video webwerwe blootselling verhoog. As jy jou
webwerf gebruik om geld te maak deur middel van aanlyn-advertensies, soos Google
Adsense of affilisasieprogramme, sal jou webwerf meer inhoudgedrewe wees. Dit
beteken dat jy 'n versameling van artikels op 'n spesifieke onderwerp sal fokus. In so 'n
geval kan dit 'n goeie idee wees om 'n video te skep wat bewys lewer van inligting en
selfs interaktiewe uitstallings oor die onderwerp wat jou webwerf dek gee. Aan die
einde van jou video, is dit 'n goeie idee om die adres van jou aanlyn-webwerf te gee om
die aantal besoekers wat jou webwerf kry, te verhoog. Hoe meer mense wat jou video
sien, hoe beter die kanse is van hulle maak hul pad na jou aanlyn-webwerf.
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Basiese toerusting en Bronne Benodig
Om jou video te maak, word 'n paar stukkies toerusting benodig. Miskien is die
belangrikste 'n video-opnemer. 'n Camcorder of 'n webcam werk die beste vir videor
wat vir die internet bestem is. Die maak van video sagteware is belangrik. Die meeste
rekenaars is reeds toegerus met die nodige sagteware, maar daar is ander wat van die
internet afgelaai moet, soos die gratis opname-sagtewaretoestel wat van Jing afgelaai
word by http://www.jingproject.com/

Ten einde videos op webblaaie, blogs, Video Blogs, MySpace, Craigslist, E-Bay, ens. te
vertoon moet 'n kort stukkie rekenaarkode kode op jou webblad geplaas("embed")
word. FreeVideoCoding.com by http://www.freevideocoding.com/ het 'n fasiliteit waar
'n gepaste kodestuk outomaties geskep kan word. Antwoord net 'n paar eenvoudige vrae
en 'n persoonlike html videokode wat op jou antwoorde gebaseer is word aanlyn vir jou
geskep. Sodanige gratis video kodes word deur deur die aanbieder gewaarborg om met al
jou videos en audio te werk die medialêers in wmv, mov, swf, flv, RM, selfs MPEG en
AV na flv (flash) formaat oor te skakel.

Die volgende stap is om die grootte van jou lêer kleiner te pers om vinniger gelees te
word met behoud van goeie gehalte en vertoon.
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Al wat jy nodig het is doeltreffende sagteware om jou l麁r om te skakel vir oplaai na jou
bediener en 'n klein stukkie kode in jou web-bladsy waar jy jou video wil vertoon te
plaas! Enige-FLV Player webwerf het gewoonlik aanwysings oor hoe dit gedoen moet
word. Op http://www.any-flv-player.com/ is 'n lys van die top 10 sagteware en op
"lifehacker" webwerf by:
http://lifehacker.com/316478/top-10-free-video-rippers-encoders-and-converters
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Beskerm jou identiteit en privaatheid!
In die afgelope jaar, het die gewildheid van die aanlyn video webwerwe die hoogte
ingeskiet. Daar is egter 'n paar belangrike faktore wat jy in gedagte moet hou. Een van
die faktore is jou eie veiligheid en die b3eskerming van jou eiendomsregte.

'n Aantal populêre videowebwerwe het reëls en beperkings wat hulle op die inhoud
toelaat, maar dit is verstaanbaar. Hierdie beperkinge is dikwels daarop gemik om videos
te verbied wat dreigemente en pornografiese materiaal bevat. Nieteenstaande hierdie
beperkings is daar steeds 'n wye verskeidenheid van verskillende tipe videos wat jy bine
die perke kan maak.

Soos voorheen genoem, laat die meeste video webwerwe die maak en vertoon van
video toe. So is daar webwerwe wat konsentreer op metodes oor hoe-om-videos-temaak. Wanneer dit kom by persoonlike videos is internet-gebruikers geneig om
persoonlike inligting oor hulself of 'n snaakse storie in te sluit. Hoewel dit stof is vir
interessante videos, moet mens steeds om veiligheids redes versigtig wees wat jy
opneem en plaas. Daar is miljoene internetgebruikers wat dikwels op 'n daaglikse basis
na videos op webwerwe kyk. Dit beteken dat daar 'n goeie kans is dat mense wat jou
ken, jou video sal vind en daarna kyk. Aangesien jy nie weet wie na jou video sal kyk nie,
jy het geen idee wat hulle is of wat hulle geestelike toestand is nie. Behandel dus jou
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videos versigtig met die vreemdeling in gedagte, veral hoeveel en watter inligting jy
verskaf.

Met tuisgemaakte videos met 'n persoonlike inslag, is die kans goed dat jy die een aan
die voorkant van jou kamera sal wees. In die meeste gevalle, is dit veilig is om jou eie
gesig te wys. Miljoene internet videomakers het dit al gedoen, maar dit is 'n ander storie
as jy jou persoonlike inligting insluit. Waar mens jouself wil bevorder moet jy
noodwendig jou naam gebruik. Dink egter daaraan om eerder 'n skuilnaam, net vir jou
video, te gebruik. Dit kan 'n risiko wees om jou regte naam aan jou gesig te koppel
weens die aard van kykers wat jy oor die algemeen nie ken nie.

Dit is ook goeie paraktyk om stad of dorp te gee, maar hou in gedagte dat iemand wat
met 'n vooropgestelde motief na jou aanlyn-video kyk kan maklik jou volledige adres
verkry net deur te weet van die stad of die staat waarin jy woon. Dieselfde geld vir jou
telefoonnommer. Met 'n geldige telefoonnommer kan enige persoon maklik jou adres
aanlyn kry. As daar is iets wat jy nie wil hê 'n vreemdeling van jou weet nie, moet dit
dan nie in jou aanlyn-video plaas nie.

Selfs al is dit wenslik dat jou persoonlike inligting in een van jou videos verskyn nie, is
daar steeds 'n aantal individue wat dit doen. Hierdie individue doen dit vir verskillende
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redes, maar baie is op soek na aanlyn-vriende. Vermy die gebruik van vide webtuistes
soos Google Video of YouTube, vir die soek van vriende. As jy op soek is na 'n nuwe
vriend of 'n vennoot is dit meer raadsaam om te vertrou webtuistes wat in vriendskappe
soesialiseer. Baie van hierdie webtuistes het spesiale veiligheidsmaatreëls in plek wat
ontwerp is om jou te beskerm. Aanlyn videowebtuistes doen dit nie.

Deur die bogenoemde punte in gedagte te hou, behoort elkeen in staat te wees om
aanlyn video webwerwe sonder probleem te gebruik. Solank versigtigheid die
wagwoord is met die videos wat jy plaas behoort die ervaring 'n aangename een te
wees.
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Hoekom het YouTube gewild geword?
YouTube is een van die mees gewilde aanlyn-video webwerwe. Die vraag is: wat is die
rede waarom miljoene op 'n daaglikse basis daarna kyk?. Die antwoord is nie so
eenvoudig nie omdat daar verskillende redes is waarom YouTube so gewild geword het.

Een vandie redes is dat aanlyn vide webtuistes aan internetgebruikers die vermoë gee
om hul eie videos met die res van die wêreld kan deel. Miljoene individue het goeie
idees of die behoefte daaraan om hulle ervarings te dokumenteer en met ander te deel,
maar dit nie kan doen sonder die hulp van YouTube nie. You Tube se waarde is daarin
geleë dat nadat jy jou videogeskep het , kan jy dit gewoonlik binne ' paar minute oplaai
en aan die wêreld vertoon.

Benewens die feit dat dit jou in staat stel om jou aanlyn videos te skep, kan jy ook kyk na
wat ander geskep het. YouTube aanvaar 'n wye verskeidenheid van verskillende temas
en onderwerpe oor 'n wye spektrum van die alledaagse lewe en kwessies. Op YouTube,
kan jy videos fokus op troeteldiere, vermaak, sport, motors, komedie, politiek,
natuurrampe, en so voorts . Een van die min beperkings wat YouTube het, is dat die
videos nie langer as tien minute mag wees nie. Dit beteken dat jy 'n video kan geniet
tydens die neem van 'n kort pouse by die huis of by die werk. Daar is ook nie vervelige
advetensies , soos by baie ander aanlyn-video, om jou plesier te onderbreek nie.
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Miskien is die grootste rede waarom YouTube is so gewild is, die voordeel dat dit gratis
is. Ja, gratis. Dit beteken dat jy nie net soveel videos as jy wil kan kyk sonder om 'n ding
om te betaal nie, maar jy kan ook jou eie maak en te deel. Hoewel YouTube is gratis
moet jy registreer om om videos te plaas. Hierdie registrasie is ook gratis en gee jou
toegang tot ander YouTube funksies, soos byvoorbeeld om die vermoë om 'n
permanente speellys op te stel van videos waarna jy en ander gereeld wil kyk.

YouTube is ook baie gewild omdat dit maklik is om te gebruik. Mens hoef nie 'n ervare
internet-gebruiker te wees om aanlyn vermaak te geniet nie. Dit is maklik om kategorieë
en soekfunksies te gebruik sonder om ure of selfs dae te besteë om met die webwerf
vertroud te raak nie.
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Maak jou eie Google Video
Google Video is saam met YouTube een van die mees gewilde aanlyn-video webwerwe.
Google Video is algemeen bekend vir sy wye verskeidenheid van beskikbare videos.
Hierdie videos sluit in gewilde TV-programme, sport herhalings, onderhoude met
bekendes, musiek videos, en tuisgemaakte films.

Hoewel 'n groot aantal van die internet-gebruikers na Google Video se pret-videos kyk,
is daar 'n groot aantal wat die aanlyn-webwerf gebruik om meer inligting oor die maak
en te deel van videos te bekom. Besoek gerus http://video.google.com/ om self te kyk
wat aangebied word. Die skakel bring jou direk na Google videos se hoofblad.
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Bykomende hulpbronne
Leergidse:
http://bestnetguru.com/moviemaking/
http://www.youtube.com/watch?v=SLugJwSvNHI
http://dvr.about.com/od/tvcapturemethods/ht/ht1.htm

Gratis Video-redigering sagteware:
http://www.debugmode.com/wax/download.htm

________________________________________________________________________
Hierdie geskrif is aan u gebring met die komplimente van die skrywer en is gratis om te
gebruik soos in die aanhef uiteengesit. Al is u onder geen verpligting nie, sal ek dit
nogtans baie waardeer indien die leser ook my volgende webtuistes sal besoek. Dalk
vind u daar ook iets waardevols om te gebruik.
http://ciskano1.com/pietventer/

http://ciskano1.com/webtuiste/

http://ciskano1.com/pietventer/HTMLbladbou.html
http://ciskano1.com/3praktiesestrategievirsukses/index.html

Piet Venter
September, 2015
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