
Vernieuwde functionaliteit livestream 
 

Wij hebben de livestream met YouTube vernieuwd middels een API, waardoor wij stabieler kunnen 

streamen naar jullie YouTube pagina’s. Daarnaast worden livestreams nu al bij het inplannen 

aangekondigd op het kanaal als gepland stream event én wordt de titel van de opname meegegeven. 

Mooie verbeteringen die het streamen voor onze clubs nog aantrekkelijker maakt.   

Door deze aanpassing is er wel wat veranderd in de gang van zaken. Doorloop hiervoor de volgende 

stappen als club-admin: 

Voor clubs die willen gaan livestreamen 

 
1. Stuur een mailtje naar support@360sportsintelligence.com en geef daarin aan dat je graag 

wilt gaan livestreamen als club. Geef ook aan vanuit welk camera nummer jullie willen 

streamen 

2. Je ontvangt van 360SI een handleiding om het livestreamen op YouTube aan te vragen. Let 

op dit duurt 24 uur. 

3. Zodra de functionaliteit actief is op jullie YouTube account geven jullie ons een seintje. Wij 

maken de livestream dan actief in de webapp voor jullie. Zodra we jullie actief hebben 

gemaakt doorloop je de volgende stappen (zelfde als gebruikers die al streamen): 

4. Ga naar het menu om gebruikers toe te voegen 

5. Scroll hier helemaal naar beneden tot de tekst: YouTube. Klik op log in to YouTube 

 
6. Log hier in de met de gegevens van jullie YouTube kanaal 

7. Indien je deze melding krijgt klik je op geavanceerd 

 

mailto:support@360sportsintelligence.com


en vervolgens op ga naar 360sportsintelligence.com 

 
8. Geef 360SI toestemming om jullie YouTube account te beheren door op toestaan te klikken  

 
9. Klik nogmaals op toestaan 

 



10. Je wordt weer teruggeleid naar de webapp en je YouTube kanaal is nu gekoppeld. 

Wedstrijden die je nu streamt komen op jullie kanaal terecht.  

Voor clubs die al livestreamen 
1. Ga naar het menu om gebruikers toe te voegen 

2. Scroll hier helemaal naar beneden tot de tekst: YouTube. Klik op log in to YouTube 

 
3. Log hier in de met de gegevens van jullie YouTube kanaal 

4. Indien je deze melding krijgt klik je op geavanceerd 

 
en vervolgens op ga naar 360sportsintelligence.com 

 



5. Geef 360SI toestemming om jullie YouTube account te beheren door op toestaan te klikken  

 
6. Klik nogmaals op toestaan 

 
7. Je wordt weer teruggeleid naar de webapp en je YouTube kanaal is nu gekoppeld. 

Wedstrijden die je nu streamt komen op jullie kanaal terecht.  

 

 


