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Met Animaps een reisroute ontwerpen met foto’s en tekstinformatie..
Animaps is een toepassing waarmee op kaarten van
Google-Maps reisroutes kunnen worden vastgelegd
en afgelegd.
Eerst wordt een icoontje gekozen, bijvoorbeeld een auto,
een motorrijder, een wandelaar of een fietser.
Dat icoontje wordt op een startpunt geplaatst.
Vervolgens wordt een reisroute vastgelegd.
Dat gebeurt door te klikken op plaatsen waar de route langs voert. Onderweg op de route kunnen
afbeeldingen en teksten worden geplaatst. Zowel eigen foto's als afbeeldingen van internet
kunnen worden opgenomen. Is de route klaar dan kan de route worden afgelegd. Na een druk op
de knop begint het gekozen icoontje zich langs de route te bewegen. Komt het op een plaats
waar een tekst of foto is opgenomen dan komt die in beeld.
Reisroutes die met Animaps zijn gemaakt krijgen een eigen internetadres waarmee ze gedeeld
kunnen worden met anderen. Ook is het mogelijk om de reisroutes te embedden op eigen
weblog of website.

Zo maak je een account aan bij Animaps.
Om met Animaps te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd.
Het aanvragen van een account gaat als volgt.
1.
2.
3.
4.

Surf naar: http://www.animaps.com/#!home
Klik op de knop “Get started”.
Klik in het volgende scherm rechts bovenin op de tekst “Register”.
Voer in het volgende scherm je “Emailadres” in en een zelfbedacht “Password”.
Voer het password nogmaals in achter “Retype password” en klik daarna op de knop
“Register”.
5. Vanaf nu kun je inloggen op Animaps met je emailadres en password.
Je ontvangt geen bevestigingsmail.

Zo log je in op Animaps.
6. Surf naar: http://www.animaps.com/#!home
7. Klik rechts bovenin op de knop "Login".
8. Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op "Login".
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Zo geef je je reisroute een titel en omschrijving.
9. Surf naar: http://www.animaps.com/#!home en login.
10. Klik links bovenin op de knop “New map”.
11. Voer in het schermpje dat zich opent een titel in voor de reisroute die je gaat maken.
Geef aan hoe lang de reis gaat duren en geef een korte omschrijving van de reis.
Klik daarna op de knop “OK”.

Zo leg je een startpunt vast en kies je een icoontje dat zich langs de route
beweegt.
NB. Door tijdens het plaatsen van de routepunten te draaien aan het scroll wheel van de muis
kan op de kaart worden ingezoomd en uitgezoomd. Dit maakt het mogelijk de routepunten heel
precies te plaatsen.

12. Klik op de rode marker links bovenin op de kaart.
Als je nu met de muiswijzer over het scherm beweegt zie je daar een + teken.
13. Ga met de muiswijzer naar de plaats waar je wilt dat de reis begint en geef daar een
muisklik. Er verschijnt een popup-scherm (kan even duren).
14. Geef in het popup-scherm een muisklik op de rode marker.
15. Kies in het volgende scherm een icoontje en klik daarop.
NB. Op de tabbladen Animap en Google kun je kiezen uit een ruim aanbod, op het tabblad User kun je
een eigen icoontje toevoegen.

16. Klik in het popup-scherm op “Edit” en geef je marker een naam.
17. Klik op de knop “Animate me en er verschijnt een nieuw popup-scherm (kan even
duren).
18. Klik in dit popup-scherm op de knop “Create route”.
Op de kaart verschijnt een starticoon, een + teken en een gestippelde blauwe lijn
NB. Let op!
Als je klikt op de muisknop en de muisknop weer loslaat wordt er een routepunt vastgelegd.
Als je een routepunt hebt vastgelegd en direct daarna klikt op het + teken of – teken links
bovenin op de kaart kun je daarop inzoomen of uitzoomen .
Als je klikt op de muisknop en deze ingedrukt houdt kunt je de kaart verslepen.

19. Ga met de muiswijzer (het + teken) naar de plaats waar je een routepunt wilt
neerzetten.
20. Klik op dat punt en laat de muisknop weer los.
21. Ga naar het volgende routepunt en geef daar weer een klik en laat de muisknop weer
los.
22. Herhaal dit totdat alle routepunten zijn geplaatst.
23. Geef op het eindpunt van je reis een dubbelklik om het proces van het vastleggen van
routepunten te beëindigen.
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24. Na de dubbelklik verschijnt een popup-scherm (kan even duren). Klik in dit scherm
op “Edit” als je de naam van de eindmarker wilt wijzigen. Desgewenst kan ook de
tijdsduur van de reis nog worden vastgelegd.
25. Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op de sluitknop van het popup-scherm.\

Zo laat je het starticoon de weg van je reisroute afleggen.
26. Bovenaan de pagina bevindt zich een groene balk. Links op die groene balk zie je
een stopwatch. Bij het verslepen van deze stopwatch verplaats het starticoontje zich
langs de vastgelegde reisroute.

Zo plaats je een tekst op de reisroute.
Later, tijdens het rijden van de route, komt de tekst in beeld zodra het icoontje de plaats heeft bereikt waar de
tekst is geplaatst.

27. Geef linksboven op de kaart een muisklik op dit icoontje
.
28. Ga met je muiswijzer naar je reisroute en geef een muisklik op die plaats waar je een
tekst wilt toevoegen.
29. Na de muisklik verschijnt een popup-scherm (kan even duren).
30. Voer in dit popup-scherm de gewenste tekst in.
31. Sluit het popup-scherm door te klikken op de sluitknop rechts bovenin het popupscherm.

Zo plaats je een afbeelding / foto op de reisroute.
Later, tijdens het rijden van de route, komt de afbeelding in beeld zodra het icoontje de plaats heeft bereikt waar
de afbeelding is geplaatst.

32. Geef linksboven op de kaart een muisklik op dit icoontje
.
33. Ga met je muiswijzer naar je reisroute en geef een muisklik op die plaats waar je een
afbeelding wilt toevoegen.
34. Na de muisklik verschijnt een popup-scherm (kan even duren).
35. - Wil je een eigen afbeelding of foto toevoegen zet dan een vinkje voor “Upload”.
Klik daarna op “Browse”, zoek op je PC naar de gewenste afbeelding of foto en
klik op “Load”.
- Wil je een afbeelding van internet toevoegen zet dan een vinkje voor “URL”.
Voer achter “URL” het internetadres van de afbeelding in en klik op “Load”.
36. Sluit het popup-scherm door te klikken op de sluitknop rechts bovenin het popupscherm.
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Zo plaats je een video op de reisroute.
Later, tijdens het rijden van de route, wordt het filmpje afgedraaid zodra het icoontje de plaats heeft bereikt
waar het filmpje is geplaatst.

37. Geef linksboven op de kaart een muisklik op dit icoontje
.
38. Ga met je muiswijzer naar je reisroute en geef een muisklik op die plaats waar je een
filmpje wilt toevoegen.
39. Na de muisklik verschijnt een popup-scherm (kan even duren).
40. Voer achter “URL” het internetadres in van het (Youtube-)filmpje dat je wilt
toevoegen.
41. Klik op de knop “Load”.
42. Sluit het popup-scherm door te klikken op de sluitknop rechts bovenin het popupscherm.

Zo sla je de reisroute op en bekijk je het resultaat.
43. Klik links bovenin op het driehoekje in de knop “SAVE”.
44. Klik op de knop “Save as new”.
45. Voer een naam in voor de Animap en klik op OK.
46. Na het opslaan opent zich een nieuwe internetpagina.
47. Klik in deze internetpagina op de grijze driehoek om de reisroute te starten.
NB. Komt de reisroute niet op de gewenste manier in beeld (te klein, te groot, buiten beeld o.i.d., handel
dan als volgt. Klik op deze knop. Zoom in of uit door te klikken op het plus- of min-teken links bovenin
op het scherm. Versleep de kaart met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.

Handel als volgt als teksten, afbeeldingen en video’s niet op de juiste tijd in
beeld komen.
48. Speel de reisroute af en noteer de tijden (zie groene balk bovenin) waarop de teksten,
afbeeldingen en video’s in beeld moeten komen.
49. Klik in de reisroute op het icoontje van de tekst, de afbeelding of de video waarvan
de tijd van verschijnen moet worden aangepast.
50. Voer in het popup-scherm dat zich opent de juiste verschijningstijd in.
51. Klik op de sluitknop van het popup-scherm.
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Zo verwijder je een reisroute.
52. Klik aan de linkerkant op de knop “My Animaps”.
53. Klik op het rode rondje met witte kruis achter de reisroute die je wilt verwijderen.
54. Bevestig de opdracht tot verwijdering door te klikken op de knop “Yes”.

Zo deel je je reisroute met anderen via mail of twitter.
55. Klik rechts bovenin naast de groene balk op de tekst “Link / Embed”.
56. Er opent zich een popup-scherm. Kopieer in dit scherm achter het woord “Link” het
internetadres van je reisroute.
57. Mail of twitter dit internetadres naar alle mensen met wie je je reisroute wilt delen.

Zo kun je je reisroute embedden op je website of weblog.
58. Klik rechts bovenin naast de groene balk op de tekst “Link / Embed”.
59. Er opent zich een popup-scherm. Kopieer in dit scherm de code achter het woord
“Embed”.
60. Log in op je website of weblog.
61. Ga naar de plaats waar je je reisroute wilt embedden en open dat deel waar je htmlcode kunt invoeren.
62. Plak hier de gekopieerde code en sla de wijzigingen op.
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