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Zo maak je een SQ-code (SEQRET-code)
Eerst ga je bekijken wat een SEQRET-code is en wat je ermee kunt.
Surf naar: http://www.seqretcode.be/
●
●
●

Klik vlak boven de afbeelding aan de rechterkant op “NL” voor de Nederlandse
vertaling.
Klik op de site op “SEQRET-code: wat is dit?” en bekijk het filmpje.
Klik daarna op “SEQRET-code: waarvoor dient het? Enkele voorbeelden”
Lees de tekst en bekijk een of meer You Tube filmpjes onder de tekst.
Bekijk in ieder geval het filmpje “Voorbijgangers wiens aandacht wordt getrokken
door een mysterieus symbool”

Zo maak je een SEQRET-code.
●
●
●
●
●

Klik op de groen/gele balk “Hoe SEQRET-code te maken?”
Vink de radio-button “Tekst” aan.
Voer een boodschap in.
Klik op genereren en er wordt een SEQRET-code gemaakt.
Deze SEQRET-code moet je opslaan.
Doe dat als volgt: Klik op “Downloaden” onder “Sla het op op uw pc”.
Sla het bestand op in de gewenste map.

Zo ontcijfer je een SEQRET-code die je hebt opgeslagen op je PC.
●
●

Verstuur de SEQRET-code die je net hebt gemaakt als bijlage per mail naar
SEQRET@dcod.me
Na een poosje ontvang je een mail.
Klik in dit mailtje op de code en de SEQRET-code wordt ontcijferd.

Zo ontcijfert een klasgenoot een SEQRET-code die jij hebt gemaakt.
●
●
●
●

Maak nu een SEQRET-code met daarin een afbeelding en mail die SEQRET-code naar
de klasgenoot die naast je zit.
Je klasgenoot mailt de SEQRET-code naar SEQRET@dcod.me
Je klasgenoot ontvangt nu een mail waarmee de code wordt ontcijferd.
Doe hetzelfde met een SEQRET-code met daarin een Google-map, een You-Tubefilmpje en een link naar een website.
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Ontcijfer een SEQRET code met een smartphone.
●
●
●

Plaats een app op je smartphone waarmee je een SEQRET-code kunt ontcijferen.
Open de app en neem een foto van een SEQRET-code.
Laat de app de SEQRET-code ontcijferen.
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