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Zo maak je een slideshow met Photopeach.
Photopeach is een online programma waarmee slideshows
gemaakt kunnen worden.
Een slideshow is een diavoorstelling waarbij foto's
vertoond worden die worden vergezeld van muziek.
De volgorde van de foto’s en de vertoningsduur van de
foto’s zijn zelf te bepalen.
De foto’s kun je voorzien van begeleidende teksten en
tussen de foto’s kun je tekstdia's plaatsen.
In Photopeach kunnen bij de foto's meerkeuzevragen geplaatst
worden die online beantwoordt kunnen worden.
De slideshows kunnen gedeeld worden met anderen.

Zo maak je een account..
Om een slideshow te kunnen maken moet je eerst een gratis account aanmaken.
Dat gaat als volgt.
1. Surf naar http://photopeach.com/
2. Klik op de groene knop “Sign up for free!”
3. Voer op het volgende scherm een Username, je E-mailadres en een Password in en
klik vervolgens op de knop “Sign up”.

Zo log je in op Photopeach.
Heb je een account aangemaakt dan kun je als volgt inloggen.
4. Surf naar http://photopeach.com/
5. Klik rechtsbovenin op “Log in”.
6. Voer in het pop-up-schermpje je Username en Password in en klik op”Login”.

Zo bouw je een slideshow.
7. Surf naar http://photopeach.com/ en log in.
8. Klik bij “Create new slideshow” op “Upload Photos”.
9. Zoek op je PC naar de foto die je wilt plaatsen, klik daarop en klik vervolgens op
“Openen”.
10. Herhaal dit voor alle foto’s die je in je slideshow wilt opnemen.
11. Wil je de volgorde van de foto’s veranderen dan kan dat door de foto’s naar de
gewenste plaats te verslepen.
12. Wil je een foto verwijderen versleep hem dan naar “Deleted items”.
13. Staan alle foto’s in de juiste volgorde klik dan rechtsonder op de knop “Next” om
naar Step 2 te gaan.
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14. Voer bij step 2 onder “Slideshow title” een titel in voor je slideshow.
Kies bij “Speed” hoe snel de foto’s achter elkaar vertoond moeten worden.
Voer onder “Description”de tekst in die je bij de foto’s wilt plaatsen.
NB. Tekst die je achter elkaar doortypt verschijnt bij één foto. Wil je dat de tekst bij de
volgende foto komt druk dan eerst op “Enter”.

15. Wil je dat er tijdens het afspelen van je slideshow achtergrondmuziek wordt
afgespeeld kies dan onder “Background music” de gewenste muziek.
Bij “Random”, “Instrument”en “Classic” kun je kiezen uit muziek die Photopeach aanbiedt.
Staat daar geen muziek bij die je mooi vindt, zoek dan naar muziek op http://www.youtube.com/ ,
plak het internetadres van die muziek bij “Search You Tube” achter het icoontje van You
Tube en klik op “Search”.
Als je dat wilt kun je bij “Upload Music” je eigen muziek toevoegen, maar let op: daarvoor moet
je betalen.

16. Klik na het kiezen van de muziek op de knop “Finish” en je slideshow wordt
afgespeeld.

Zo kun je wijzigingen aanbrengen in je slideshow.
17. Surf naar http://photopeach.com/ en log in.
18. Klik op de knop “My shows”.
19. Klik op de show die je wilt openen.
20. Klik op de oranje knop “Edit”.
21. Klik op “Edit captions & Photos”
Volgorde van dia’s veranderen.
22. Versleep de dia’s naar de gewenste plaats.”.
Pagina met tekst toevoegen.
23. Klik op de dia waarna je een tekstpagina wilt toevoegen.
24. Klik op de knop “Blank”
25. Voer een tekst in.
Diatekst op gewenste plaats zetten.
26. Klik op “Bottom” om de diatekst onderaan de dia te plaatsen.
27. Klik op “Center” om de diatekst in het centrum van de dia te plaatsen.
Diatekst aanpassen.
28. Klik op “Bottom” of “Center” en de diatekst wordt geselecteerd.
29. Breng wijzigingen aan in de geselecteerde tekst.
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Dia kopiëren.
30. Klik op de dia die je wilt kopiëren en klik op de knop “Copy”.
Meerkeuzevraag toevoegen.
31. Klik op de knop “Quiz”.
32. Voer onder “Q” de vraag in en onder “A” de antwoorden.
33. Selecteer de radiobutton voor het juiste antwoord.
Aanpassen van snelheid vertoning slideshow.
34. Versleep het driehoekje achter “Speed” naar rechts om de snelheid te verhogen en
naar links om die te verlagen.

Vertonen van slideshow.
35. Surf naar http://photopeach.com/ en log in.
36. Klik op de knop “My shows”.
37. Klik op de Slideshow die je wilt openen.

Slideshow delen met anderen.
38. Surf naar http://photopeach.com/ en log in.
39. Klik op de knop “My shows”.
40. Klik op de Slideshow die je wilt openen.
41. Kopieer het inernetadres (http://photopeach.com/album/........ nummer van show) dat
op het moment van vertoning bovenaan op het scherm staat en mail, sms of twitter
dat adres naar anderen.
Je kunt dit adres ook opnemen op bijvoorbeeld een zelfgemaakte startpagina, website
of weblog.
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