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Hoe Prezi te Converteren naar Video 

 
 
Prezi is een cloud gebaseerde applicatie die gebruikers de mogelijkheid geeft om hun ideeën op te 
schrijven in een zoombaar canvas om interessante presentaties te creëren. Misschien wilt u deze visueel 
boeiende presentaties omzetten naar video’s en deze uploaden naar uw Myeasychannel account, zodat u 
het op uw beeldscherm kunt tonen. Prezi heeft echter geen ingebouwde manier om uw presentatie naar 
video te krijgen. U zult daarvoor een applicatie van derden moeten gebruiken om Prezi naar video te 
converteren. 

Er zijn verschillende programma’s die u kunt gebruiken om uw Prezi als video’s op te slaan. In dit artikel 
zullen we drie manieren bespreken over hoe u dit kunt doen. Ze hebben hun eigen voor en nadelen dus het 
begrijpen ervan, kan u helpen bij het beslissen over welke oplossing de beste voor u is. 

Goede oplossingen om Prezi naar video te converteren 

Oplossing 1: Convertprezitovideo.com 
http://convertprezitovideo.com/ is een handige service die kwaliteit video’s van Prezi kan converteren zoals 
u het zelf niet zou kunnen.  Het enige wat u hoeft te doen is de video’s van de presentatie die u wenst te 
converteren naar de URL te sturen. Evenals uw audio wat kan worden gebruikt als achtergrondmuziek of een 
voice over. U ontvangt binnen 48 uur een video terug. Het converteren van Prezi naar video via deze site 
kost u echter $59.  
 
Oplossing 2: Apowersoft Gratis Online Scherm Recorder 
Er zijn vele scherm opname programma’s(Screenrecorder) die u zou kunnen gebruiken. Eén van de 
programma’s is  https://www.apowersoft.nl/online-screen-recorder.   Met dit hulpmiddel kunt u elke 
scherm activiteit vastleggen met een fatsoenlijke kwaliteit. Het is een gratis applicatie. 

Hier volgen de stappen over het hoe Prezi naar video te converteren met de Apowersoft Gratis Scherm 
Recorder. 

 Ga naar de site en klik “Begin Opname”. Het scherm recorder venster wordt getoond. 
 Klik op “Opname” en kies uw optie. Selecteer “Volledig scherm” als u gaat opnemen in volledig scherm of 

“Regio” als u het gedeelte wenst te selecteren dat u op gaat nemen. 
 Speel de Prezi flash af die u wenst op te nemen. Klik tegelijkertijd op de “Start” knop. 
 Klik op de “Stop” knop als u klaar bent met het opnemen van de Prezi flash. 
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Video’s die opgenomen werden met het gebruik van deze applicatie, worden automatisch opgeslagen naar 
WMV formaten, dus u kunt de resulterende bestanden direct naar uw Myeasychannel account uploaden.   

Voor meer informatie: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren – Nederlamd 
T: 0031505017340 
E: info@zwart-av.nl 
W; www.myeasychannel.nl 
W: www.zwart-av.nl 
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