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Wat is HiHaHo?
HiHaHo staat voor een online do-it-yourself applicatie waarin drie platforms
zijn geïntegreerd:
▪ Een auteurstool waarmee je als gebruiker (auteur) eenvoudig en snel een
online video interactief kan maken.
▪ Een platform van waaruit je als auteur de interactieve video’s kunt
uitserveren naar (een groep) beoogde kijkers.
▪ Een functionaliteit voor activity monitoring & reporting waarmee je als
auteur tot in detail het kijkersgedrag kunt terugzien.

Auteurstool
Momenteel (begin 2019) ondersteunt HiHaHo een twaalftal verschillende
interacties, die onderling met elkaar te combineren zijn.
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Deze interacties kunnen op een interactieve laag worden toegevoegd aan
elke online toegankelijke video (YouTube, Vimeo, JWPlayer).
Met behulp van de ‘Spring naar’ en/of ‘Menu’ interacties kun je jouw kijkers
door de video laten navigeren.
De diverse ‘Vraag’ interacties maken het mogelijk om te controleren of de
kijker de boodschap van jouw video heeft begrepen. Op elke beantwoorde
vraag kun je een feedback-scherm instellen. Bij een ‘fout’ antwoord kun je
met de ‘Spring naar’ interactie de betreffende passage van de video nog
eens laten afspelen. Ook kun je onbelangrijke gedeelten (laten) overslaan.
Door middel van ‘Pauzeschermen’, ‘Hotspots’, ‘Afbeeldingen’, ‘Link’, ‘Tekst’
en ‘Scroll tekst’ kun je als auteur de aandacht van je kijker richten op specifieke passages in de video. Ook kun je aanvullende of verdiepende informatie
toevoegen, bijvoorbeeld met een link naar een internetpagina.

Als auteur breng je via de interactieve laag geen veranderingen aan in de
onderliggende video zelf. Wel kun je op elk gewenst moment de door jou
gemaakte interacties aanpassen, aanvullen of verwijderen. De kopieerfunctionaliteit van HiHaHo maakt het bovendien mogelijk om dezelfde video
van meerdere sets interacties te voorzien. Handig voor als je verschillende
soorten doelgroepen op het oog hebt.
Belangrijk: Zoals gezegd, HiHaHo werkt bij alle online toegankelijke video’s.
Het is dus niet per se nodig dat je zelf aan het filmen moet, je kunt gewoon
gebruik maken van - bijvoorbeeld - bestaande YouTube-filmpjes!

Uitserveren naar (groepen) kijkers
Je beslist als auteur helemaal zelf voor welke (groepen) kijkers jouw interactief gemaakte video toegankelijk mag zijn. Dat kan per e-mail door het
gericht toesturen van een URL, een link of het verspreiden van een QR-code.

Ook kun je jouw interactieve video zo instellen dat deze gedeeld kan worden
via sociale media. Je kunt de video ook toegankelijk maken via het plaatsen
van een embed code op jouw eigen webpagina.
Interactieve video’s kunnen bekeken worden op elk gangbaar (mobiel)
apparaat. De enige voorwaarden aan de kant van de kijker zijn een gewone
internetaansluiting en een up-to-date browser.

Rapportage
Wil je weten of jouw kijkers de video wel, niet of gedeeltelijk hebben
bekeken? En wil je ook inzicht krijgen in de antwoorden op de door jou
gestelde vragen? Alles wordt door HiHaHo geregistreerd en je hebt als
auteur via het platform voor activity monitoring & reporting de mogelijkheid
om het gedrag van jouw kijkers tot in detail te volgen.

Toepassingsmogelijkheden
De HiHaHo-technologie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Catechese, bijbelstudie en jeugdwerk (voorbereiding, verwerking).
Interactieve enquêtes en peilingen.
Delen van kennis en ervaringen.
Aankondiging van gebeurtenissen (interactieve inschrijving).
Gemeentebreed verspreiden en verzamelen van belangrijke informatie.
Leren in de breedste zin van het woord.

Nieuwsgierig geworden? Klik dan HIER om meteen een gratis proefaccount
aan te maken.
Als je meer informatie wilt, of als je concrete vragen om opheldering hebt,
neem dan contact op met LPB media of rechtstreeks met HiHaHo.

HiHaHo.com
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