
    

Hoe werkt Thinglink? 

Hieronder wordt de werking van Thinglink in het kort besproken. 

Zo vraag je een account aan bij Thinglink. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/. 

- Klik rechts bovenin op "Login". 

- Klik in het scherm dat zich opent rechts bovenin op "Join now". 

- Klik in het volgende scherm in de kolom "Personal Free" op de knop "Start Now". 

- Voer op het volgende scherm aan de rechterzijde in: je naam, je email-adres, een 

wachtwoord en nogmaals dat wachtwoord en klik daarna op de knop "Sign up for free". 

- Vanaf nu kun je inloggen op Thinglink. 

 

Zo kun je inloggen op Thinglink. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/ 

- Klik rechts bovenin op "Login". 

- Voer op het volgende scherm op de bovenste invoerregel je emailadres in en op de regel 

daaronder je wachtwoord en klik daarna op de knop "Login". 

 
NB. Je kunt weer uitloggen door rechts bovenin, rechts naast de tekt "Upgrade", op je profielicoon 

te klikken en vervolgens rechts onderaan het pop-up-scherm op het zwarte pijltje in het witte 

vlak. 

 

Zo kun je een illustratie toevoegen waaraan je pointers kunt toevoegen en die je 

interactief wilt maken. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/ en log in. 

- Klik rechts bovenin op "Create". 

A. Een illustratie toevoegen vanaf je eigen pc. 

- Klik links bovenin op de knop "Upload from harddisk". 

- Klik op "Choose images". 

- Zoek op je pc naar de illustratie, klik erop en klik op "Openen". 

B. Een illustratie van internet. 

- Klik rechts bovenin op "Web, URL address / Link". 

- Voer op de invoerregel het internetadres van de illustratie in en klik op "Tag this  

   image". 
 

Wil je het internetadres weten van een illustratie die je hebt gevonden op internet? Open dan de 

illustratie op je scherm, klik met de rechtermuisknop op de illustratie en vervolgens onderaan op 

"Eigenschappen".  In het pop-up-scherm tref je achter Adress / URL het internetadres van de 

illustratie. Klik 3 x op dat adres en het wordt geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop in het 

blauw geselecteerde adres en klik op "Kopieren". Ga nu terug naar Thinglink en plak het adres op 

de invoerregel. 

 

C. Een illustratie van Flickr.  
NB. Je kunt alleen illustraties van Flickr gebruiken als je beschikt over de username van de persoon 

van wie de illustratie is. 

- Klik bovenaan de pagina op "Import Public Flickr Images", voer op 

de invoerregel de Flickr-username in van de persoon van wie de illustraties is en klik 

daarna op "Get Images". 

D. Een illustratie van je eigen Facebook-pagina. 

- Klik bovenaan de pagina op "Import Facebook photos". Klik op de knop "Login 

with Facebook", voer je inloggegevens in, login op Facebook en geef aan welke 

illustratie  je wilt gebruiken. 
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PS. Het inladen van een illustratie kan enige tijd duren. 

 

Zo plaats je pointers op de illustratie. 

-  Direct na het uploaden van de illustratie komt de illustratie in beeld met daaromheen  

   een donkergrijze rand.  

- Voer boven de illustratie, achter "Title", een titel in voor je Thinglink. 

- Ga nu met de muiswijzer naar de afbeelding en er verschijnt een plusteken. 

- Ga met de muiswijzer (plusteken) naar de plaats waar je de pointer wilt plaatsen,  geef 

daar een muisklik en de pointer wordt geplaatst. 

- Versleep de pointer met ingedrukte muisknop naar de juiste plaats en maak de pointer zo 

groot als je wilt door de hoekpunten van de pointer te verslepen. 

NB. Niet de pointer zelf wordt groter, maar het gebied waarop je later kunt klikken. 

- Wil je dat er, als er later op de pointer wordt geklikt, wordt doorgelinkt naar 

bijvoorbeeld een website, illustratie, youtubefilmpje, geluid o.i.d. voer dan links onder in 

het schermpje "Edit Tag" onder "Link or Image Address" het betreffende internetadres in. 

- Voer onder "Text" de beschrijving in die later in beeld moet komen als de muiswijzer op 

de pointer wordt gezet. 

- Het uiterlijk van de pointer kun je bepalen door op de pointer onder "Icon" te klikken en 

daarna te klikken op het icoontje van je keuze. 

- Klik op de groene knop "Save Tag" om de pointer te plaatsen. 

- Herhaal dit voor alle pointers die je wilt opnemen. 

- Zijn alle pointers geplaatst klik dan rechts onder op de groene knop "Save". 

 

Zo breng je veranderingen aan in een eerder geplaatste pointer. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/ en log in. 

- Klik rechts bovenin op de knop "Me".   

- Klik op de illustratie die je wilt wijzigen. 

- Klik in de verkleinde illustratie die verschijnt rechts boven op het bovenste zwart/witte 

icoontje (als je er met de muiswijzer op gaat staan verschijnt daar de tekst "Redigera". 

  Je komt nu weer terecht op het scherm waarop je de pointers kunt plaatsen. 

- Versleep een pointer als je die op een andere plaats wilt zetten. Versleep de hoekpunten 

van een pointer als je het aanklikbare gebied wilt vergroten. Wil je de tekst, de link of het 

uiterlijk van een pointer veranderen, klik dan op de pointer en breng de gewenste 

wijzigingen aan. 

- Klik na het aanbrengen van de wijzigingen rechts onder op de groene knop "Save". 
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Zo kun je een illustratie weer verwijderen. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/ en log in. 

- Klik rechts bovenin op de knop "Me".  

- Klik op de illustratie die je wilt wijzigen. 

- Klik vlak onder de illustratie op de knop "Remove Image" en bevestig de verwijdering met 

een klik op de knop "OK". 

 

Zo kun je een interactieve illustratie delen met anderen. 

- Surf naar http://www.thinglink.com/ en log in. 

- Klik rechts bovenin op "Me".  

- Klik op de illustratie die je wilt delen met anderen. 

- Klik in de verkleinde illustratie die verschijnt rechts bovenin op het derde zwart/witte 

icoontje (als je er met de muiswijzer op gaat staan verschijnt daar de tekst "DELA". 

- In het schermpje dat verschijnt bevindt zich onder "Länk" het internetadres van jouw 

interactieve Thinglink-illustratie.  Verstrek dit internetadres aan anderen. Wie naar dit 

internetadres surft krijgt toegang tot jouw illustratie. 

- Wil je het internetadres vanuit Thinglink rechtstreeks delen via Facebook, Twitter, 

Pinterest, Google+, Tumblr, Edmodo of E-mail klik dan op het icoontje van de gewenste 

dienst en volg de aangegeven handelingen stap voor stap uit. 

- Wil je de Thinglink-illustratie opnemen op je eigen website of weblog kopieer dan de 

code onder "Bädda in" en plak die in het beheergedeelte van  je website of weblog waar je 

html-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen op en de illustratie staat op je website of 

weblog. 
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