Het Beeldbedrijf

Beter beeld
Tips, tricks en tools om goed met foto's en
visuals om te gaan voor je website en sociale
media.

made with

Even dit
Bij vrijwel alles online komt ook beeld en beeldbewerking bij
kijken. Daar heb ik intussen meerdere artikelen over geschreven.
De belangrijkste heb ik geactualiseerd en hier voor je verzameld.
Ik denk dat je veel tips direct kunt gebruiken. In ieder geval dank
voor je interesse en succes..
Met vriendelijke groet,
Bart van Maanen
Het Beeldbedrijf

Waar het niet over gaat
Wat afbeeldingen betreft komen alle onderwerpen die je dagelijks tegenkomt
op internet aan bod. En hoewel ik er met Het Beeldbedrijf ook mee bezig ben
geweest, ontbreekt video als medium bijna geheel. Doen we een andere keer.

Wat kun je
verwachten?
Dit zijn de 5 artikelen (2 t/m 6) van dit eboek over online beeldgebruik.
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content maken voor
websites en social media
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Afbeeldingen optimaliseren
voor je website
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Gratis foto's voor je website
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Is Florence Nightingale de
moeder aller infographics?
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Verbeter je tijdlijn met
Twitter Cards
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Maak verhaal met media

Aansprekende visuele
content maken voor
websites en social media
Informatie en amusement is een bewezen sterke combinatie in online
marketing. Wanneer je dat ook nog eens visueel kan maken, is er
online een wereld gewonnen. Visuele content helpt letterlijk je online
zichtbaarheid te verbeteren. Het maakt je website aantrekkelijker.
Ook zorgen foto's, afbeeldingen en video verspreid via social media
voor meer verkeer naar je website en voor meer respons. En vergeet
de fun-factor niet.

Dat goede, waardevolle en deelbare content voor je online marketing van groot
belang is, moge duidelijk zijn. Dat gaat om tekst en om beeld in diverse vormen.
Eerder schreef ik al een blog over de populariteit van infographics en Pinterest.
Het zijn hulpmiddelen om je content te laten opvallen. Maar dat kan ook goed
met animatie en zogenaamde memes, bewerkte, vaak actuele afbeeldingen.
Voor kleine bedrijven zijn er dan gelijk een paar problemen. Bijvoorbeeld:
Animatie is best kostbaar en kan een tijdrovend traject zijn
Je bent geen vormgever of hebt die niet zomaar tot je beschikking
Wat internet zo'n geweldig medium maakt, is dat je best veel zelf kan doen of
maken. De bedenkers van nieuwe toepassingen, websites of apps nemen je
daarom het ingewikkelde werk (programmeren) uit handen. Vaak brengen ze hun
producten uit met gratis versies of betaalbare pro-versies.

Zelf visuele content maken
Daar kun je prima gebruik van maken en mee spelen, want een speeltuin is het
ook, internet. Mijn laatste ontdekking op het gebied van visuele content is
Moovly.

Met de gratis account van Moovly kun je hele aardige animaties maken en met
een hele set aan vaste mogelijkheden kun je al leuk variëren. Zo kun je dus zelf
een aansprekende instructie maken of een geanimeerde advertentie. En how-to
video's doen het goed. Bovendien kun je ze gelijk uploaden naar je YouTube
kanaal of downloaden.

Om mijn werkterrein duidelijk te maken, creëerde ik met Moovly een video (zie
screenshot). De achtergronden heb ik zelf uitgezocht en geüpload, de effecten
komen van Moovly. Mijn werkwijze was als volgt:
1.
2.
3.
4.

ik maakte een script van wat ik wilde vertellen
zocht de achtergrondafbeeldingen uit
zocht muziek en geluiden (de ploppen bij social media) uit
daarna alles uploaden naar Moovly en online bewerken

Moovly werkt met een timeline editor, dus de balkjes (afbeelding hierboven) kun
verslepen en langer maken, Daarmee bepaal je de plek en de lengte van dat
onderdeel van de animatie. En je kunt er dus animatie-effecten aan toevoegen.
Nadeel aan de gratis account is, dat hij gemerkt wordt met het Moovly-logo en
afsluit met een bumper. Vanwege de 50 credits die je krijgt bij aanmelding, kun
je de bumper bij de eerste animaties die je publiceert voor 20 credits
verwijderen. Die credits kun je ook gebruiken om effecten of geluiden te kopen.

Virale marketing met memes

Wil je het simpel houden, dan kun je ook memes gebruiken. Internet memes zijn
bewerkte afbeeldingen die op social media vaak enorm snel (kunnen) worden
verspreid. Oorspronkelijk komt de term meme uit de evolutionaire biologie. Ze
spelen vaak in op de actualiteit, laten mens en dier 'spreken'. Ze kunnen grappig
zijn of commentaar leveren. Op Facebook en Twitter kom je ze regelmatig tegen.
Via de website imgflip kun je een afbeelding uploaden en eenvoudig van tekst
voorzien. Zo kun je snel en zonder Photoshop een leuke, geestige of in ieder
geval afbeelding maken met attentie waarde.

Grappige en inspirerende quotes
Een andere populaire manier om iets onder de aandacht te brengen, of een idee
of gedachte te waarderen, is de quote. Er zijn twitteraars die er een sport van
maken je tijdlijn te bestoken met quotes.
Via de website Recite kun je er met diverse sjablonen en achtergronden een
afbeelding mee maken, opnieuw zeer geschikt om via social media te laten zien.
Mensen willen graag geïnspireerd of vermaakt worden, in het echte leven en
online. Je kunt er zo je eigen inspiratie of humor mee delen. En je geeft anderen
wellicht ook weer een verhaal mee: van Facebook naar de koffieautomaat.

Dit is een bekende quote van filmmaker en komiek W.C. Fields

PS: SproutSocial, een social media management platform, heeft een handige
spreadsheet gemaakt waarin alle afbeeldingsformaten van alle belangrijke
netwerken worden bijgehouden.
Bekijk het social media spreadsheet >>
En vergeet niet de link op te slaan!
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Het leven van een website speelt zich af op het beeldscherm en daardoor is
het ook een visueel medium. Een snelle website wordt bovendien door
gebruikers hoger gewaardeerd. En door zoekmachines, die kunnen niets met
die term 'img_532.jpg'. Daar kan je wat aan doen door het bestand van de
afbeelding dat je wil plaatsen te bewerken.
Het gaat er dus om twee zaken te verbeteren:
Het digitale bestand zelf mag niet te groot zijn - laadsnelheid website
De manier waarop de afbeelding wordt geplaatst - voor zoekmachines

Optimalisatie: het formaat & de bestanden
De kwaliteit van de foto's van digitale camera's is over het algemeen
bijzonder goed. Ook de camera's van mobiele telefoons worden steeds
beter. Een megapixeltje meer is geen probleem meer.

Maar dat betekent wel dat je zomaar bestanden hebt van >5 MB. Dat zijn
veel te zware bestanden voor je website.
Het gaat er dus om de kwaliteit zo goed mogelijk te houden en het bestand
behapbaar te maken, zodat je pagina binnen twee seconden of sneller
verschijnt. Snelle websites worden beter gevonden en hoger gewaardeerd
door zoekmachines. Daarbij komt dat sommige bestanden, de
meestgebruikte zijn .jpg, .png en .gif, beter te schalen zijn dan andere.
Gif-bestanden (vaak echt grafische bestanden, zoals knoppen en logo's)
zijn heel goed terug te brengen tot waarden als 2 kB, maar wanneer je die
compressie loslaat op een digitale foto kan dat een enorm verlies aan
detail tot gevolgen hebben.
Png-afbeeldingen, die vaak transparantie hebben, kunnen handig zijn,
omdat ze de achtergrond van de website overnemen. Nadeel is dat ze –
door hogere grafische kwaliteit – vaak weer groter zijn dan jpegbestanden.
Jpg (of jpeg) is eigenlijk de beste standaard om een afbeelding geschikt
te maken voor het web, zowel voor de grootte als de kwaliteit.
JPG/JPEG – Joint Photographic Experts Group
PNG – Portable Network Graphics
GIF – Graphics Interchange Format
In de meeste software krijg je keuzes te zien als opslaan voor web ('ready for
web') en kwaliteit (hoog-laag). Bewaar de afbeeldingen zodat ze minder dan
100 kB zijn. Check of de kwaliteit en scherpte goed zijn gebleven.
Sommige website systemen werken met die vast ingestelde formaten, neem
dat voor een goede plaatsing over. Het is vaak een beetje experimenteren
wat het beste werkt op jouw website.

Optimalisatie: tekst en code
Om te voorkomen dat je de 'img_532.jpg' plaatst, de opslagnaam dus van je
camera, moet je de titel bewerken. Dat kan op het moment dat je de grootte
hebt bewerkt en je het bestand gaat opslaan.
Waar moet je dan op letten? Je zou rekening moeten houden met de
volgende elementen:

1. Naam van het afbeeldingsbestand
2. De alt tag van een afbeelding (voor trefwoorden)
3. De title tag van de afbeelding (= mouse-over tekst)

Leesbare naam
Zorg dat je het bestand een ook voor zoekmachines herkenbare en leesbare
naam geeft. Schrijf dus niet alles aan elkaar, maar gebruik het koppelteken (-)
of de underscore (_) als spatie.
foto-zwarte-bmw-m3.jpg
Als er nu op BMW en type M3 gezocht wordt, houden zoekmachines ook
rekening met de trefwoorden van de afbeelding.

Alt tag en title tag
In de alt tag tekst die in de code (HTML) van je website staat, kun je de titel
van de afbeelding en keywords laten terugkomen. Gebruik maximaal 20
woorden en niet alleen keywords en nooit spamgevoelige trefwoorden (sex,
gratis, poesjes). Dat herkennen zoekmachines ook als spam.
Voor de title tag geldt eigenlijk hetzelfde, maar die is ook zichtbaar als je met
de muis over de afbeelding gaat. Maak daar een gewoon leesbare
mededeling van, met een aantal relevante keywords.
Maar zo staat het technisch gezien op de website:
<img src="foto-zwarte-bmw-m3.jpg" width="400"
height="250" alt="Foto van een zwarte BMW M3" title="Foto
van een zwarte BMW M3" />
Als je van het plaatje ook een link maakt (in dit geval naar Daniel Craig op
Wikipedia), ziet het er bijvoorbeeld zo uit:
alt="Daniel Craig in de rol van secret agent James Bond"
id="007, gezicht, foto" title="Link naar Daniel Craig Wiki
pagina" longdesc="Daniel Wroughton Craig - born 2 March
1968 - is an English actor and film producer">

In dit voorbeeld zijn id="trefwoord, trefwoord" en longdesc=".." nog

toegevoegd met extra informatie.

Betaalde en gratis software
Docenten van MK24 blazen uit in de
kantine na een dag vol informatie
Designers hebben vrijwel allemaal
Photoshop tot hun beschikking, maar
er zijn ook gratis en minder dure
oplossingen. Adobe biedt overigens
ook een eenvoudig en betaalbaar
bewerkingspakket aan, namelijk
PhotoShop Elements 9.
Hieronder staat een selectie van desktop en online programma's (via je
browser) die je, afhankelijk van wat je nodig hebt en wat je prettig vindt
werken, verder kunnen helpen.

Desktop software
GraphicConverter - http://www.lemkesoft.com (€34,95) Overzichtelijk,
makkelijk programma voor Mac en Windows. Gebruik ik zelf vaak.
Gimp - http://www.gimp.org (open source software) Dit is de open source
en gratis variant van Photoshop, waar je dus erg veel mee kan doen. Nadeel
is dat je je er wel even in de installatie en gebruik moet verdiepen. Voor Mac
en Windows.
ImageOptim - http://imageoptim.com/ Een gratis programma voor Mac
computers, geschikt voor .jpg en .png.
RIOT - http://luci.criosweb.ro/riot/ Een gratis programma voor Windows en
eveneens geschikt voor .jpg en .png.

Online software
Canva - https://www.canva.com/ Dit is een van mijn favoriete services, want
met Canva kun je in foto's en afbeeldingen bewerken in formaten - via
sjablonen - die geschikt zijn voor verschillende sociale media netwerken.
Ook kun je tekst in verschillende typografie en fonts toevoegen. Je ziet dan
gelijk hoe je Facebook cover eruit ziet met profielfoto. Toch is eerst schalen

soms aan te raden.
Photoshop Express Editor - http://www.photoshop.com (account vereist)
Met een gratis account bij Photoshop Express kun je behalve je foto's
bewerken ook foto's openbaar maken (portfolio) en 'vrienden' maken en
vinden. Nadat je een foto hebt bewerkt, kun je hem eenvoudig weer
downloaden.
Google Photos - https://photos.google.com/, dat was Picasa (waarvoor een
Google account is vereist). Update 14 april 2016: Google Photos krijgt dit
jaar een upgrade, zodat het een soort van online Photoshop wordt.
Pixlr - http://pixlr.com/ Online bewerken/schalen en ook voor mobiel
beschikbaar. Mooie tool, ook om fotocollages te maken. Voor alle
gebruikelijke soorten bestanden.
PicMonkey - http://www.picmonkey.com/ Online bewerken/schalen en ook
voor mobiel beschikbaar. Heeft ook de mogelijkheid om fotocollages te
maken.
TinyPNG - http://tinypng.org/ Deze tool is speciaal voor .png-bestanden,
van grafisch betere kwaliteit dan .jpg (en mogelijk met transparante
afbeelding).
Smush.it - http://www.smushit.com/ysmush.it (online bewerken/schalen) In
samenwerking met Yahoo gemaakte bewerkingssoftware. Uploaden,
bewerken, downloaden. Ook beschikbaar als WordPress plugin.
Dit artikel is gebaseerd op een workshop die ik heb gegeven tijdens de
Docentendag van MK24, voorheen Kunstweb. Voor cursussen en workshops
over beeldende kunst, fotografie, video en multimedia'.
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Je kent ze wel: die frisse, mooie meisjes met een headset op de
contactpagina van bedrijven, die je maar niet aan de lijn krijgt. Soms schijnen
ze bij meerdere bedrijven tegelijk te werken.
Het geeft wel aan dat er behoefte is om de pagina interessanter te maken
dan het kale telefoonnummer en e-mailadres. Beeld kan daar bij helpen,
maar of dit de manier is?

Dingen gratis weggeven
Internet staat bol van gratis cadeautjes, omdat het wordt gewaardeerd. Je
kan je ermee tegelijk in de kijker spelen. Zeker aan kwalitatief goed beeld is
er een grote behoefte en dat is, zoals we ook weten, in overvloed
beschikbaar. Ziedaar het recept voor websites met gratis foto's die je kunt
gebruiken voor websites, nieuwsbrieven, sociale media of presentaties.
Hieronder een aantal specifieke websites en links, maar ook een paar online
mogelijkheden om je beeld te schalen en te bewerken. Omdat ik over
bewerkingstools en optimalisatie tips voor afbeeldingen eerder heb
geschreven, beperk ik mij tot een beperkt aantal.

Death to the Stock Photo
De mensen achter Death to the Stock Photo realiseerden zich het probleem
om interessant beeld te vinden. Omdat ze al met fotografie bezig waren,
spraken ze hun eigen 'verstofte' archief op hun laptop aan. Die stuurden ze
naar hun vrienden, ook vaak freelance werkzaam in de creatieve hoek. Dat
werd een succes en zo ontstond dit idee. Je moet je per e-mail aanmelden
en krijgt dan 10 verse foto's per maand.

Pixabay
Voor gratis foto's kun je ook naar Pixabay, dat overigens ook de gratis foto's
van ShutterStock (ook betaald) toont. De foto's hebben een Creative
Commons CC0 1.0 licentie 'publiek domein', dus je kunt ze naar hartelust
gebruiken en bewerken.Pixabay is een internationale community die dit
publieke materiaal met hoge kwaliteit wil delen. Toegang krijg je via een
gratis account.

Unsplash & Snapwire Snaps
Bij Unsplash maken ze gebruik van een Tumblr blog om hun foto's te
verspreiden. Daar kun je ze vrijelijk downloaden en daarna bewerken. Het is
tegelijk een showroom voor de fotografen. Snapwire Snaps noem ik in één
adem, omdat zij eveneens via Tumblr de foto's verspreiden.

Flickr met Compfight
De foto website Flickr maakt ook gebruik van de Creative Commons
licenties. Dat betekent dat je sommige foto's wel mag gebruiken, maar
bijvoorbeeld alleen met bron- of naamsvermelding en een link. Comfight is
dan een handige website annex zoekmachine, want die toont gelijk de
download grootte (zoals bij Flickr) èn de invoegcode (html) met link voor die
bronvermelding.

Online bewerken van foto's
Voor het bewerken van foto's kun je natuurlijk altijd van verschillende
programma's gebruikmaken die je al hebt. Omdat ik Photoshop te weinig
zou gebruiken, te uitgebreid en ook duur vindt, heb ik een simpeler
programma - GraphicConverter - op mijn laptop.
Als ik op een andere computer werk, zijn er een aantal handige online
mogelijkheden.

Canva
Een soort alleskunner is Canva, waar je via een gratis account toegang toe
krijgt (ook een betaalde versie beschikbaar). Zeker als het om omslagfoto's
en afbeeldingen voor social media is het een superieure tool.

Voor bijvoorbeeld een Facebook coverfoto staat er een sjabloon voor je klaar
waar je een eigen foto kunt uploaden. Je ziet precies hoe die er (met
profielfoto) uit gaat zien en je kunt er bovendien nog tekst aan toevoegen.

De bewerkte foto kun je dan weer downloaden. Daarnaast kun je uit vele
sjablonen en foto's kiezen om je eigen afbeelding te maken. Voor Canva is
ook een app voor de iPad beschikbaar.

Picmonkey
Bij PicMonkey kun je zonder account al aan de slag. Wil je werk bewaren als
je nog niet klaar bent, is dat wel nodig (30 dagen gratis, dan $4,99 p/mnd of
$33 p/jr). Een betaalde account geeft natuurlijk wel meer mogelijkheden.
Met de gratis versie kun je onder meer afbeeldingen schalen, effecten,
randen (Polaroid is leuk!) en tekst toevoegen. PicMonkey heeft dus meer dan
genoeg mogelijkheden voor het gewone werk. Ben je klaar met bewerken,
download je de foto.

Meer blogs over gratis foto websites
Op het blog van Rock the Deadline staan 12 suggesties.
Hoofd design van Medium, Dustin Senos, heeft ook een mooi lijstje.
Op de website van DesignSkilz, ter inspiratie van webdesigners en
ontwerpers, hebben ze 30 tips voor gratis foto's.
En jawel, baas boven baas, op het behartenswaardige blog van Buffer
worden maar liefst 53 opties opgesomd.
Deze berichten kun je ook terugvinden via onze Scoop.it pagina. Wil je hier
mee aan de slag, vergeet dan niet om de optimalisatie tips voor beeld te
bekijken. Succes!
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Ik ben vaak met taal en tekst bezig, en veelal via het beeldscherm. Dat woord
zegt het al. Internet is dus ook een visueel medium en mensen houden van
plaatjes.
Het verklaart de snelle opkomst van Pinterest en onderzoek laat zien dat
plaatjes en foto's het op Facebook goed doen. Zie deze infographic die ik op
mijn pinboard Interwebs plaatste.
In een ander artikel over infographics werd trouwens Florence Nightingale
opgevoerd als de moeder van de infographic! Toen zij in 1854 in de
Krimoorlog (1853-1856) belandde, hield zij nauwgezet de doodsoorzaak bij
van de gesneuvelden.
Dat verwerkte zij in grafieken die coxcombs genoemd werden. Dat plaatje
wilde ik dus zien en meer over die geschiedenis weten. Daar komt-ie.

De originele 'coxcombs' en Florence Nightingale

De verleiding van het visuele web
Intussen duiken er steeds nieuwe manieren op om verhalen te vertellen met
social media of beter, met de data die ze genereren.
Eerder besprak ik Storify, waar je met behulp van onder meer Twitter- en
Facebook-berichten, een verhaal kunt maken met tweets of foto's. Veel
fotografen, profs en amateurs, maken er gebruik van. De route is dan zoiets
als: verzamel verhalen van je eigen of van een ander blog, van oa. Twitter en
publiceer via Storify. Dat verhaal kun je vervolgens embedden, net als een
YouTube video.

Met Visual.ly kun je met een beperkt
aantal standaard templates graphics
(Twitterize yourself, Life of a hashtag)
maken op basis van je Twtter en
Facebook accounts. Het is vooral leuk
en misschien met enige creativiteit
voor 'de zaak' te gebruiken. Mooie
voorbeelden vind je er zeker.

Zelf infographics maken
Hoe komt dat oogstrelende grafische
'snoepgoed' tot stand? Kun je ze zelf
maken als je geen designer bent?
Op de eerste vraag heeft Infographics
Lab antwoord proberen te geven. Ze
hebben daar natuurlijk een mooie
graphic van gemaakt, maar de
volgorde van aanpak is toch een beetje vreemd. Eerst een visuele opzet
maken en daarna onderzoek doen. Lijkt me beter om dat andersom te doen.
Mijn lijstje zou zijn:
1. Bedenk een invalshoek voor een onderwerp
2. Doe onderzoek en benoem feiten en conclusies
3. Maak een visuele opzet en bepaal het kleurenschema
4. Selecteer of maak opvallende afbeeldingen
5. Redigeren en bewerken
6. Publiceer en deel via social media

What Is An Infographic? by Infographiclabs

Digitale ezel
De tweede vraag dan. Kun je ze maken als je zelf geen ontwerper bent? Ja,
dat kan. Dan nog blijft dit stappenplan van kracht en zal je er wel tijd en
aandacht aan moeten willen besteden. Je wilt toch liefst met goede content
worden geassocieerd, nietwaar.
Via Easel.ly wordt je een eigen digitale ezel aangeboden. Ook op die website
wordt met standaard templates gewerkt, maar die kun je wel helemaal zelf
inrichten met symbolen en tekst. Het heeft behoorlijke goede drag-and-drop
functies om jouw info toe te voegen en te bewerken.
Hieronder een - toegegeven - een afgeraffeld testje...
Een verhaaltje als test: je was op reis, was in Parijs, en opeens had je een
goed plan. Hoe gaat de reis dan verder? Wat kom je tegen? Waar wil je
heen?

Ten slotte wil ik nog wijzen op het open source programma Inkscape. Dat
ziet er veelbelovend uit, maar heb ik nog niet getest. Het werkt in ieder geval
samen met de Open Clip Art Library, een enorme verzameling grafische
elementen, symbolen en afbeeldingen waaruit naar hartelust geput kan
worden.
Bekijk mijn infographics verzameling bij Pinterest

Verbeter je tijdlijn met
Twitter Cards
Wil je je tweets op Twitter beter laten opvallen? Door Twitter Cards
te gaan gebruiken, kun je blitse tweets maken. In 2012 introduceerde
Twitter deze gratis mogelijkheid, maar ze wordt nog maar weinig
benut. Daarvoor dien je wel wat actie te ondernemen.

Veel kleine bedrijven en eenmanszaken hebben echt een probleem. De helft van
alle Nederlanders zoekt bedrijfsinformatie via internet en meer dan de helft van
de bedrijfswebsites wil maar niet gevonden worden. Dat blijkt uit een recent
onderzoek van TNS Nipo. Dus is er letterlijk werk aan de winkel.
Online gevonden worden begint bij Google. Meld je bedrijf in ieder geval aan bij
Google Mijn Bedrijf (voorheen Google Places), want deze zoekmachine staat
rotsvast op nummer 1. En natuurlijk zijn er nog andere manieren om je website
beter gevonden te laten worden. Maar ook Twitter heeft grote invloed op de
vindbaarheid van je website.

Wat zijn Twitter Cards?
Het afgelopen jaar is Twitter al meer visueel geworden. Je profielpagina is met
de grote afbeelding al erg op Facebook gaan lijken.

Ook foto's worden nu in volledige breedte op je tijdlijn getoond. Foto's en
afbeeldingen kun je ook in Twitter Cards gebruiken.
Nu eerst twee voorbeelden van Twitter Cards, de Summary Card in dit geval,
dan zie je gelijk waarom social media belangrijk zijn als aanjager van verkeer naar
je website.

Wat onderscheidt deze tweet van een normale?

Inderdaad, het groene pijltje. Het gaat echter om die link rechtsonder, waardoor
je de Twitter Card kunt uitklappen. Zo heb je meer tekst tot je beschikking met
een afbeelding en twee directe links naar je website, namelijk de titel en de
'Bekijk'- link.

Het werkt ook prima samen met gekoppelde diensten, zoals hieronder met
Scoop.it, dat ik gebruik om verschillende onderwerpen te te filteren, te bewaren
en te delen.

Waarom e-mail nog steeds goed werkt - Het Beeldbedrijf | @scoopit
http://t.co/KA0eU7XGdb
— Bart van Maanen (@bartvanmaanen) 25 juni 2014

In 7 smaken
Twitter Cards zijn er in 7 smaken, die alleen zichtbaar zijn op de originele Twitter
website of mobiele apps. Dat is wel een klein nadeel. Per soort kaart is het nodig
om het gebruik door Twitter te laten valideren. Het gaat om de volgende
soorten kaarten. Aan de laatste drie zijn extra voorwaarden gesteld door Twitter,
de overigen kun je gelijk gebruiken.
1. Summary Card: standaardkaart met titel, korte inleidende tekst, een kleine
foto en de Twitter-account
2. Large Image Summary Card: net als standaardkaart, maar met grote foto
3. Photo Card: laat de foto groot zien in je tweet
4. Gallery Card: laat 4 foto's zien in een tweet
5. App Card: met prominente link naar de downloadpagina van je app
6. Player Card: met een videospeler in je tweet
7. Product Card: met een productfoto voor bijvoorbeeld een webshop

Twitter Cards met WordPress
Om Twitter Cards te gaan gebruiken, is het nodig om per soort kaart wat code
toe te voegen aan je website. De gelukkigen met een WordPress website wordt
het door plugins een stuk makkelijker gemaakt. Met de JM Twitter Cards plugin
kun je meerdere kaarten toevoegen aan je Twitter arsenaal. Dit programma
werkt samen met WordPress SEO, die ook deze website helpt.
De WordPress SEO plugin heeft instellingen (onder Social) om die code
automatisch toe te voegen. Gewoon je Twitternaam toevoegen en een standaard
kaart selecteren: de Summary Card of Summary Card with Large Image.

* Mocht je een cache plugin gebruiken dan is het zaak om na het bewaren van
de instellingen de cache te wissen.
Daarna ga je naar de Twitter Card Validator. Log in met het account waarvoor de
kaart bestemd is. Vul de verplichte velden als het soort kaart, je twitternaam en
beschrijving in. Door op 'Update preview' te klikken, zie je hoe je kaart er uit
gaat zien. Je kunt bijvoorbeeld een call-to-action toevoegen bij de titel of
beschrijving. Ga dan naar het onderstaande tabblad om je kaart te valideren.

Als je je Twitter kaart maakt via de WordPress SEO plugin wordt er automatisch
een afbeelding uit het bericht of de pagina geselecteerd. Wil je daar meer
controle over hebben, kun je beter JM Twitter Cards gebruiken, waarmee je een
afbeelding kunt toewijzen aan je tweet.

Maak verhaal met media
Wil je meer weten over ons werk of wil je een project starten?
Neem even contact op, ook als je andere vragen hebt over online
marketing of communicatie.
Of lees waarom wij doen wat wij doen.
Verhaal + media = beeld

made with

