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1 I NLEI DING
Voki is een toepassing op het internet waarmee je (met CREATOR) een eigen avatar kunt creëren en
deze tevens ook kunt laten spreken. Je kunt deze avatar personaliseren en een eigen uiterlijk geven.
Je kan ook (met PRESENTER) een slideshow maken waarbij je de avatars gebruikt (niet in deze
handleiding besproken).
MERK OP: Je kan zonder accounts een Voki aanmaken, maar zonder account kan je ze niet meer
bewerken. Met een gratis account kan je slechts 3 VOKI’s (CREATOR) maken van maximum 60
seconden. Je kan ook slechts 3 presentaties maken met maximum 3 slides.

2 E EN V OKI - AC COUNT

AANMAKEN

( OPTIO NEEL )

Een account aanmaken is optioneel (zie uitleg hierboven).
• Stap 1: surf naar www.voki.com

• Stap 2: maak een account aan

Voki

•

Klik op Log In

•

Klik onderaan op Sign Up Here

•

Vul je gegevens in en klik op “sign up”

•

Je krijgt een e-mail toegestuurd en je moet je account
bevestigen door op de link in de e-mail te klikken

•

Je krijgt dan het bericht “your account has been
activated” te zien en nu kan je inloggen
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3 E EN V OKI

MAKEN

(CREATOR)

3.1 Nieuwe voki aanmaken
• Klik op CREATOR en klik op “create new”
en doorloop de volgende stappen om je avatar te maken (meer uitleg bij elke stap volgt)
1

1. kies het uiterlijk
2

2. geef het een stem
3. Kies een achtergrond
4. Kies andere kleuren

5

5. Laat Voki alles kiezen

3

4

3.2 Kies het uiterlijk van je avatar

1. kies je personage: Je kan tussen verschillende rubrieken kiezen (fantasy, classic, enz), aanduiden
of je een man of vrouw zoekt, het haar wijzigen, de lippen wijzigen en eventueel een snor of
baard toevoegen.
2. kies de kledij (en hoofddeksel)
3. laat je personage eventueel accessoires dragen (bv. bril, juwelen, varia)
Noot: vele personages of accessoires zijn alleen beschikbaar als je een betalend account hebt.
Klik op “done” om je keuzen te bevestigen.
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3.3 Geef je avatar een stem
Voki geeft je 4 mogelijkheden om je avatar te laten spreken
1: via een telefoonopname
2: door het intypen van tekst
3: door live een bericht in te spreken via je microfoon
4: door een opgeslagen audiobestand in te voegen

INTYPEN VAN EEN TEKSTFRAGMENT
Stap 1 : klik op de tekstfragmentknop

,

Stap 2 : typ je tekst
(max. 160 tekens inclusief spaties = ca 3 zinnen),
Stap 3 : kies een taal,
Stap 4 : kies een stem
Stap 5 : klik op de afspeelknop van de speler
en beluister het resultaat.
Klik op “done” op je keuzes te bevestigen.

EXTRAATJE : klik op FX en kies een geluidseffect :
none

geen

puur natuur…

bullhorn
chipmunk
dimwitt
echo
lowride
reverb
speedy
squeeky
T-pain

megafoon
eekhoorn
domoor
echo
trage rit
galm
haastig
piepend
T-Pain

megafooneffect
supersnel en vaak onverstaanbaar zoals eekhoorntekenfilmfiguurtjes
traag
met echo
lage stem
metaalachtige naklank zoals luidsprekers in een stadion
snel
robotachtige klank
T-Pain is een muziekproducer/rapper die stemcorrectie software gebruikt bij
opnames…

TIPS

Voki

•

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

•

Probeer verschillende stemmen. Je zal wel de tekst moeten aanpassen per stem.

•

Voor een grappig resultaat: probeer eens een andere taal. Bv. een Nederlandse tekst
gesproken in English of een Engelse tekst gesproken in Chinese, probeer eens een
mannelijke avatar met een vrouwenstem of omgekeerd
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MET EEN LIVEOPNAME
Stap 1 : klik op de tekstfragmentknop
Stap 2 : geef de toestemming om de microfoon te
gebruiken en sluit dit kadertje
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
typen.
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.
TIP: geeft een live-opname problemen? Neem dan eerst zelf de
audio op met een ander programma (vb. Audacity) en upload
dan het bestand (zie uitleg hieronder).

GELUIDSBESTAND UPLOADEN
Je kan bijvoorbeeld eerst met Audacity de audio opnemen en dan opladen.

Stap 1 : klik op de uploadknop
Stap 2 : klik op BROWSE en blader naar het audio-bestand op je
PC
Stap 4 : klik op UPLOAD
Stap 5 : de audio komt dan bij Saved te staan, hier kan je de
audio beluisteren
Stap 6:

Selecteer het audio-bestand in de lijst

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

Tevreden? Klik op Done.
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3.4 Wijzig de achtergrond en positie van avatar
Stap 1:

klik op de achtergrondknop (Backgrounds) en kies een decor
uit de thema’s

OF klik op het mapje en blader naar een eigen foto op je
computer en laad deze op
Stap 2 : klik op Done als je klaar bent,
Stap 3 : indien nodig versleep je de avatar met je muis naar links
of rechts
je kan de avatar ook verkleinen of vergroten met de knop
rechts onder

3.5 Laatste aanpassingen
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.

4 V OKI

PU BLI CEREN

Je avatar is nu klaar.
• klik op play onder je avatar om een preview te zien
• indien je tevreden bent, klik je op publish
• geef je creatie een naam en klik vervolgens op save
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5 V OKI ’ S

BEHEREN

( ENKEL

MET ACCOUN T )

• Klik op CREATOR > My Voki om al je voki’s te bekijken.

• Je kan elke Voki …

Voki

o

bekijken

o

delen (zie verder)

o

bewerken

o

verwijderen
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6 V OKI

I NSLUITEN OP JE WEBSITE

Helaas is het eenvoudig insluiten van Voki’s betalend geworden, maar we kunnen toch met de
volgende werkwijze de Voki’s insluiten op een eigen webpagina of leerplatform.
• Stap 1: Kopieer de link van je Voki
o Klik op bewerken
o klik op de knop Copy URL
o klik nogmaals op COPY URL
• Stap 2: inlsuitcode
We gebruiken de volgende code om in te sluiten in Chamilo:
<div style="width: 230px; height: 340px; overflow: hidden; position: relative;"><iframe
style="position: absolute; top: -78px; left: -13px; width: 250px; height: 400px;"
src="http://www.voki.com/site/pickup?scid=12681202&amp;width=575&amp;height=323&amp;
chsm=51cc2126c5725c16f83d7fe65dc421c8" scrolling="no"></iframe></div>
De code in het geel moet je dan vervangen door de link naar de eigen Voki. (zie hierboven)
• Stap 3: insluiten
Je kan nu insluiten op een webpagina door te insluitcode op de juiste plaats te plakken.
Hieronder de uitleg voor het leerplatform Chamilo LMS:
o ga naar de gewenste pagina (of maak een nieuwe webpagina) en plaats de cursor waar de
Voki moet komen
o gebruik een functie om HTML-code in te voegen (vb. de knop Widget invoegen
bij
Chamilo, je moet het tekstvak hiervoor maximaliseren) of toon de HTML-code van de pagina
o plak de embed code en klik op OK om de code in te voegen

Bronnen:
•
http://bibbornemdigigids.files.wordpress.com/2010/03/stap-voor-stapgidsvoki.pdf
•
http://burotica-driesen.yolasite.com/opdrachten.php
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