Tijdens livestream

Het gebruik van de live chat is ideaal om reacties te krijgen zijdens een uitzending en een
discussie op gang te brengen onder de kijkers. Iedereen die de streamlink heeft ontvangen kan
reageren in de chat en alle berichten van andere kijkers lezen. De chatfunctie is actief voor
kijkers op een laptop of iPad in landscape mode. Berichten in de chat kunnen maximaal 280
tekens lang zijn en eventueel worden verwijderd door een moderator.
Tot 30 dagen na de uitzending kan de chatgeschiedenis worden opgeslagen.

Wil je vragen/stelling aan je kijkers voorleggen tijdens een live uitzending? Maak dan gebruik van
polls. Alle kijkers krijgen dan in het chatvenster de poll te zien met de antwoordmogelijkheden. Zij
kunnen dan stemmen zolang de poll actief is. Dit bepaalt de moderator. Een poll kan maximaal
120 tekens lang zijn en vier antwoordmogelijkheden bevatten. Het aantal polls in ongelimiteerd
maar er kan er slechts één tegelijk actief zijn.
Tijdens het stemmen is zichtbaar voor de moderator hoeveel personen hun stem hebben
uitgebracht. De resultaten worden uitgedrukt in percentages en zijn ook zichtbaar in het
chatvenster voor de kijkers. Bij het gebruik van de pollfunctie is het belangrijk rekening te houden
met de vertraging van de stream. (ongeveer 20 seconden). Kies je er voor de uitzending te
embedden op een andere webpagina? Vergeet dan niet de chat ook te embedden.

Wil je de kijkers uitdagen om specifieke vragen te stellen welke dan live in de uitzending
beantwoord worden? Dan is een Q&A sessie wellicht een optie. Kijkers stellen hun vragen tijdens
een actieve Q&A sessie in het chatvenster. Andere kijkers kunnen een like geven aan vragen van
andere zodat populaire vragen bovenaan komen te staan. Een moderator kan vragen selecteren
om geanimeerd in beeld te brengen zodat deze live beantwoord kunnen worden door een host
of spreker. Is een vraag behandeld tijdens de uitzending? Dan kun je deze archiveren en zal de
vraag verdwijnen uit de lijst.
*De omschreven interactiemogelijkheden horen bij een livestream via het First Impression Vimeo kanaal.

