ICT-idee
1

Zo maak je een sprekende avatar met Voki.
Met Voki kun je een avatar maken.
Voki heeft enorm veel mogelijkheden om je avatar
naar wens samen te stellen.
Bij Voki is het mogelijk om je avatar te laten praten,
zelfs met je eigen stem.
Als je een gratis account aanmaakt kun je de avatar
opslaan, mailen naar anderen en op een website plaatsen.

Zo maak je een account.
Om alle mogelijkheden van Voki te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken.
Het aanmaken van een account is gratis en gaat als volgt.
1. Surf naar http://www.voki.com/
2. Klik rechts bovenin op de knop “Register”.
3. Voer op het volgende scherm in: je e-mailadres, 2x een password, het land en
je geboortedatum (gebruik een slash ( = / ) tussen maand, dag en geboortejaar).
Geef aan dat je een student bent en vink “No” aan bij “Are you een educator? “
Zet een vinkje voor “I agree to Voki” en klik op de knop “Finish”.
4. Je ontvangt nu een e-mail in je mailbox.
Open die mail en klik op de hyperlink onder de tekst “Welcome to Voki “ om je
account te activeren.
Vanaf nu kun je inloggen op Voki.

Zo log je in op Voki.
5. Surf naar http://www.voki.com/
6. Voer rechts bovenin je e-mailadres en password in en klik op de knop “Login”.

Zo stel je een avatar samen.
7. Log in en klik op de knop “Create a new Voki”.
8. Klik in het blok “Customize your character” op de mensfiguur links.
9. Voki heeft al zijn characters ingedeeld in groepen.
Met de pijltjes naar links en recht kun je door die groepen scrollen.
Klik op de gewenst groep en er verschijnen een aantal characters.
10. Klik op het gewenste character. Aan de linkerkant komt jouw keuze in beeld.
11. Met behulp van de knoppen “Clothing” en “Bling” kun je je avatar andere kleren
geven en sieraden toevoegen. Ook is het mogelijk om haarstijl en mond te wijzigen.
12. Onder de avatar bevinden zich 2 tabbladen “Tweak” en “Color”.
Met behulp van de regelaars op deze tabbladen kun je je avatar ook nog veranderen.
13. Ben je klaar met het samenstellen van je avatar klik dan op de groene knop “Done”.
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Zo geef je je avatar een andere achtergrond.
14. Klik op de knop “Backgrounds”.
15. Kies uit het aanbod een gewenste achtergrond en klik op de knop “Done”.
NB.

Wil je een eigen achtergrond toevoegen, klik dan op “Backgrounds” en daarna op
het icoontje met gele map en groene pijl.
Klik op de knop “Browse” , zoek op je eigen PC een geschikte afbeelding, klik
daarop, klik op “Openen” en vervolgens op “Upload”.
Ben je klaar, klik dan op “Done”.

Zo geef je je avatar een eigen stem.
16. Klik in het blok “Give it a voice” op de afbeelding van de microfoon.
17. Geef in het volgende scherm een klik op de knop “Record” en spreek je tekst in.
18. Ben je klaar met het inspreken van je tekst klik dan op de knop “Stop”.
19. Wil je de ingesproken tekst opslaan, klik dan op de knop “Save”.
20. Geef de ingesproken tekst een titel en klik op de knop “OK”.
21. Klik tot slot op het groene tabblad met de tekst “Done”.
NB.

Je kunt meerdere teksten inspreken en opslaan.
Alle ingesproken teksten worden opgeslagen in een map.
Wil je een ingesproken tekst weer beluisteren klik dan in het blok “Give it a
voice” op het icoontje met gele map en groene pijl, kies de gewenste tekst en klik
daarop.
Wil je de tekst een geluidseffect geven klik dan op het tabblad “FX”, en kies het
gewenste effect.

Zo kun je je avatar delen met anderen.
20. Klik op de knop “Publish”.
21. Geef je avatar in het volgende scherm een naam en klik op “Save” .
22. Wacht enkele ogenblikken en verwijder het tussenscherm door te klikken op
“Close”.
23. Wil je je avatar mailen naar een ander klik dan op de knop “Send to a friend”.
24. Vul op de bovenste twee regels je naam en e-mailadres in.
Voer onder “Your friends e-mail” het e-mailadres in van de persoon aan wie je de
avatar wilt toesturen.
Voer bij “Subject” een onderwerp in en bij “Your message” het bericht dat je wilt
meesturen met je avatar.
Klik tot slot op de knop “Send”.

Zo plaats je je avatar op je eigen website.
25. Klik op de knop “Publish”.
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26. Bepaal de afmetingen die je je avatar wilt geven.
27. Klik op de tekst onder “Embeded code”. De html-code wordt nu geselecteerd.
28. Klik op de knop “Copy”.
29. Surf naar het beheergedeelte van je website, plak de gekopieerde html-code op je
site en sla de wijzigingen op.

Zo geef je je avatar een eigen internetadres.
30. Klik op de knop “Publish”.
31. Kies onder de tekst “Or get your Voki-link here” voor “Standard Voki link”.
Onderaan de pagina verschijnt nu een internetadres.
Als je naar dit internetadres surft krijgt je je eigen avatar te zien.
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