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STAP-VOOR-STAPGIDS : MAAK EEN VOKI
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Voki is een website waarmee je gratis een sprekend en bewegend digitaal personage kan
aanmaken. Je figuurtje zit wel opgesloten in een soort TV-schermpje dus vrij bewegen kan het niet
Voki's worden wel eens gebruikt in taallessen voor kinderen. Het is nu eenmaal leuker om je
taallessen in te spreken via een bewegend figuurtje...
Om een figuurtje aan te maken hoef je niet eens geregistreerd te zijn. Alleen wanneer je het filmpje

wil bewaren om het via mail te versturen of op je blog wil plaatsen moet je een account
aanmaken...
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VOKI AANMAKEN
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STAP 1 :

surf naar www.voki.com

stÍìd
Sp€¿ling Äv¿tårsl

Speak¡n8 Avatar!
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STAP 2 :

test voki eerst even uit zonder te registeren. Hiervoor klik je op 6ef Started

STAP 3 :

doorloop de stappen van boven naar onder om je Avatar te maken.

1.

kies een personage

= Customize Your Chorocter
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Geef het een stem

= Gîve It A Voice
3. Kies een achtergrond
= Bsckgrounds

4.

Kies een

-- Ployers

kleurt voor je TV

JE PERSONAGE AANKLEDEN

(Customize Your Character)

Stap 1 : klik op het hoofdje,
Stap 2 : kies een
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figuurtje,

rHEMA "Pol¡t¡cs"

in categorieën. Via de pijltjes (

c

ze zijn ingedeeld

¡

selecteer eventueel op enkel mannelijk (male) of vrouwelijk (femolel.

)

kies

je andere thema's.

Stap 3 : kies eventueel een kapsel,
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OPGELET : of

je het kapsel mag wijzigen hangt af van hoofd tot hoofd

Stap 4 : verander eventueel de mond,
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OPGELET : of

je de mond mag wijzigen hangt af van hoofd tot hoofd

Heb je al gemerkt dat je avatar/virtueel personage met zijn ogen

je muisbewegingen

volgt? ¡
Stap 5 : kies de kledij (clothingl,
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pijltjes... ) en (
¡ OPGELET : ofje kledij kan kiezen hangtaf van hoofd tot hoofd,
rHEMA
stap 6 : kies eventueel een hoed, ,
o OPGELET: ofje een hoed kan kiezen hangt afvan hoofd tot hoofd.
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ze is ingedeeld in thema's. Gebruik de

"casual"
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Stap 7 : kies accessoires (8/lng)

o
o
o

I
@

¡
¡
¡
¡

o
t@_J

FI

brillen (glasses),

juwelen (necklaces),

C)

varia (gear/hobbies),

" \.¡)''..

je een hoed kan kiezen hangt af van hoofd tot hoofd,
Varia kan je zelden kiezen, wel bv. bij hoofden met als thema DODBALLS
Heb je iets gekozen dan wordt je avatar meteen aangepast.
OPGELET: of

Verkeerde keuze gemaakt? Zoek naar het lege vakje binnen dat

thema om je keuze te verwijderen.

Ben je tevreden met het resultaat? Klik dan op klaar (Donel.
JE PERSONAGE EEN STEM GEVEN

Grve

€

lt

Voki geeft je vier mogelijkheden om je avatar te laten spreken : via
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(Give it a voice)

\

een telefoonopname, door het intypen van een tekst, door live
een bericht in te spreken of door een opgeslagen audiobestand in

te voegen.

Wij bekijken slechts 2 opties :via tekst

o

en een live boodschap

MET EEN TEKSTFRAGMENT
Give lt A vùrrÈ

Stap 1 : klik op de tekstfragmentknop

o

o

Stap 2 : typ je tekst (max. 160 tekens inclusief spaties = ca 3 zinnen),

Your Text

Stap 3 : kies een taal,
Stap 4 : kies een stem,

llo¡PEo

lctrt/Ls€uaB¡r

Englsh
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Stap 5 : klik op de afspeelknop van de speler en beluister het

resultaat.
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EXTRAATJE : klik

op

FX

en kies een geluidseffect

:

galm

puur natuur.,.
megafooneffect
supersnel en vaak onverstaanbaa r zoa ls eekhoorntekenfilmfiguu rtjes
traag
met echo
t
lage stem
metaalachtige naklank zoals luidsprekers in een stadion

haastig

snel

none

geen

bullhorn
chipmunk

megafoon
eekhoorn

dimwitt

domoor

echo

echo

lowride
reverb
speedy
squeeky

trage rit

piepend

robotachtige klank

T-pain

T-Pain

T-Pain is een muziekproducer/rapper die stemcorrectie software
gebruikt bij opnames..,

TIPS

o
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Soms moet je de woorden intypen zoals ze worden uitgesproken en niet zoals ze geschreven

moeten worden...
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Hoe ik het schrijf
Wat ik wil horen
Hallo, mijn naam is barak obama. Wanneer
Hallo, mijn naam is Barak Obama. Wanneer
mag ik eens naar Boarnem comen, I love the
mag ik eens naar Bornem komen? I love de
Dodentocht. lk hoop your bib is stillthe
do then talked. lk hope your bib is stillthe
Daag!
Byel
slimste
bib then. Daagl By
slimste bib then.
Probeer verschillende stemmen. Je zal wel de tekst moeten aanpassen per stem.

Voor een grappig resultaat

:
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probeer eens een andere taal. Bv. een Nederlandse tekst gesproken in English of een

o

Engelse tekst gesproken in Chinese,
probeer eens een mannelijke avatar met een vrouwenstem of omgekeerd.

Tevreden? Klik op Done.

MET EEN TIVEOPNAME

Stap 1 : klik op de
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Stap 2 : plug je microfoon in,

ror

Stap 3 : geef de toestemming om toegang te maken en sluit dit kadertje,

sêw.FF
lq¡'ñ.|

t I ì- .{ 9:sr'

tekstfragmentknop

l
Stap

4: druk

op de knop RECORD,

Stap 5 : spreek je boodschap in (max. 60 seconden)

Dit lijkt kort, maar is eigenlijk vrij lang. Je kan meer tekst
inspreken dan het maximum van 160 tekens die je mag
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typen,
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Stap 6 klik op STOP. Het fragment wordt meteen

afgespeeld.
Stap 7 : voeg eventueel een geluidseffect toe via FX (zie hierboven)

Tevreden? Klik op

Done.
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KIES EEN ACHTERGROND (Backgrounds)
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Stap 1 : klik op de achtergrondknop (Backgrounds),
Stap 2 : kies een decor uit de thema's
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OF klik op het mapje en blader naar een

foto op je computer

en laad deze op,
Stap 3 : klik op Done alsje klaar bent,

THEMA'Holiday'

Stap 4 : indien nodig versleep je de avatar met je muis naar
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links of rechts.

KIES EEN SPELER
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Stap 1 : kies een kleurtje,
Stap 2 : klik op Done.
Je avatar is nu klaar. Beluister en bekijk het resultaat.

Onder de speler vind je nog schuifknoppen om de mond, neus
en lichaam te versmallen of verbreden en het hoofd hoger of
breder te maken. Je kan ook de kleuren nog bijsturen,
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JE

VOKI PUBTICEREN

STAP 1 : reg¡streer

hebt,
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STAP 2 : maak
STAP 3 :
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je gratis bijde website OF log in als je al een account

je voki aan (zoals hierboven uitgelegd),
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tevreden met je resultaat? Klik op publiceer (Publish).
STAP 4 : geef
STAP 5 :

je voki een naam (max. 20 etters)
I

sluit het kadertje 'Your scene ha s been

saved'
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Voki geeft je nu 4 mogelijkheden, zoals
kl h rlD ol h p[F bñ
s,E rrtuì (2mr 26?)
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BLAUW = de code om je voki in je website in te
laden. Je kan zelf de grootte van de speler kiezen,
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valo€._hu://rhsd

niet alle websites laten toe dat je de
voki-code in hun html-code plakt
OPGELET :

l @l¡ÞFa+l

ORANJE = mail de voki naar een e-mailadres.
Je eigen e-mailadres is reeds ingevuld. Je kan 5
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mailadressen selecteren en een boodschap van
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max. 250 tekens toevoegen.

JE VOKI,S BEHEREN
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Klik op My Voki om oudere voki-filmpjes terug op te
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roepen. Je kan ze dan
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@ B b Bornem, maart 2010
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:

bewerken (Editl,
verwijderen(Delete),
mailen (Send a Friendl,
hun code kopiëren voor je website

