
Produxi-Performer 
 

Produxi-Performer is een programma 
waarmee je een presentatie kun 
samenstellen die je daarna samen met Ziggi 
kunt doen. 

 

Op de desktop zie je een icoontje waarmee 
je het programma kan starten door erop te 
dubbelklikken 

Perfomer 



Nadat je het programma hebt gestart 
krijg je dit te zien. 

Gebied waarin de 
stappen van je 

presentatie 
komen 

Hiermee kun je 
Ziggi harder en 
zachter laten 

praten 

Hiermee 
kies je jouw 
Powerpoint 

Hiermee kun je 
het programma 
verbinding laten 
maken met Ziggi 



Nog meer knoppen 

Hierin staan alle 
bewegingen die 
Ziggi kan maken 

Hiermee kun je jouw 
programma laden 

Hiermee voeg 
je een nieuwe 

stap in. 

Hiermee 
start je het 
uitvoeren 

van het hele 
programma. 

Kies hier welke 
taal wordt 
gebruikt 



Welke talen spreekt de NAO? 

Na een klik hier maakt het 
programma verbinding 
met de NAO en haalt de 

talen op die er zijn. 



Zet naam van NAO 

Na een klik hier 
kun je de NAO je 

eigen naam geven. 



Welke bewegingen zijn er? 

‘Amusement’ bevat allerlei leuke 
bewegingen als jongleren, dirigent zijn of 
een dansje doen 

In ‘Beweging’ zitten dingen als hallo zwaaien, 
een buiging doen, beweging bij een Ja of Nee 
doen, wijzen naar zichzelf, naar het publiek of 
naar de presentatie 

In ‘Houding’ zitten bewegingen om Ziggi te 
laten zitten, hurken of staan 

‘Presentatie’ bevat de commando’s om een 
powerpoint te starten of stoppen, en naar 
de volgende of vorige slide te gaan  

Uit “Begroeting” kun je kiezen of Ziggi een 
box of een high five doet 



Welke bewegingen zijn er? 

Klik met rechter muis 
knop om beweging te 
zien. 



Zelf eigen bewegingen toevoegen: 

 
3) Vul hier de naam 
van de beweging  in 
die je in Performer 

gebruikt. 
.. 

5) Vul hier in hoelang de 
uitvoering van de 

beweging duurt (in sec).  

4) Dubbel klik hier op de naam 
van een beweging op de NAO. 

Of: 
Vul hier de naam van de 

beweging in precies zoals die op 
de NAO heet.  

1) Klik hier om de 
bewegingen die op de 
NAO staan op te halen  

 
.. 

 
2) Na een klik hier kun je aangeven 

welke eigen bewegingen op de 
NAO je wilt kunnen aanroepen. 

.. 



Hoe start je? 
 Je klikt op ‘voeg in’ en er wordt een stap in het grote veld 

gezet. 
Vervolgens kun je invullen wat Ziggi zeggen moet, welke 
beweging gemaakt wordt en welke kleur de ogen krijgen. 

Deze stap 
verschijnt als je 

op “Voeg in” klikt 

Type hierin 
wat Ziggi 

moet 
zeggen 

Hierin komen de 
bewegingen die 

Ziggi maakt 

Hier stel je 
de kleur 
van de 
ogen in 



De naam van de 
beweging waar je hier 

op dubbel klikt  
verschijnt in het veld 

links 

Toevoegen van een beweging 

De naam van de 
beweging waar je hier op 
dubbel klikt  verschijnt in 

het veld links. 
Of sleep het item naar de 

do-box. 



Toevoegen van een een tekst 

Alles wat je 
hierin typt gaat 

Ziggi zeggen. 



Of pauzeer de uitvoering. 

De uitvoering 
wacht net 

zoveel seconden 
als je hier staat 



Of speel een geluid af. 
Daarvoor moet je een wav-bestand zetten in  

”Mijn documenten/Produxi/Audios” 

Hier staat de 
naam van het 

bestand. 

Hier staat welke 
beweging 

tegelijkertijd 
wordt gedaan. 



Nog meer instellingen… 

Als de 
powerpoint bij 
de slide met dit 
nummer komt, 
wordt deze stap 

uitgevoerd. 

Een vink hier en na 
uitvoeren van deze stap 
wordt de volgende stap 

uitgevoerd. 

Een vink hier betekent 
dat de stap niet gebruikt 
wordt. (vooral handig bij 

testen) 

Met een klik hier 
wordt de stap 

verwijderd. 



Verbinding maken 

Klik hierop en als Ziggi 
aan staat maak je er 

verbinding mee. 



En dan kun je testen 

Klik hierop en Ziggi voert uit wat je 
hebt ingevuld: dus hij zegt “Hallo 
allemaal. …..en hij zwaait daarbij. 



Voeg er nog een stap aan toe 

Klik hier om de 
volgende stap 
toe te voegen 

De tweede stap 



Na nog meer stappen 

Klik hierop en Ziggi voert 
alle stappen  

achtereenvolgens uit. 

Omdat hier een vinkje 
staat wordt de volgende 

stap ook uitgevoerd 

Omdat hier een vinkje 
staat wordt de volgende 

stap ook uitgevoerd 



Aanpassen hoe luid de NAO klinkt 

Vul hier de naam 
van je programma 

hier in 

Klik hier om aan te 
passen hoe luid de NAO 

klinkt. Dit wordt 
opgeslagen in het 

script, wat dus bewaart 
moet worden. 



Programma bewaren 

Vul hier de naam 
van je programma in 

Klik hier om het 
programma te 

bewaren 



Presentatie voorbereiden 

• Maak een powerpoint en bedenk wat jij of de NAO moet 
vertellen. 

• Noteer de nummers van de slide waarbij NAO wat moet zeggen.  

• Bedenk wanneer NAO verder moet praten en wanneer een 
volgende slide moet worden getoond. 

• In het programma voeg je stappen in waarbij je in het veld “Bij 
slide” het nummer invult waar NAO iets moet doen en in het 
tekstvak de tekst die NAO moet uitspreken. 

• Afhankelijk of NAO nog meer moet zeggen kun je een vink zetten 
bij “Ga direct door”, en/of een “volgende slide” als actie 
selecteren. 

• zet je de presentatie in: 
 “Mijn documenten/Produxi/Presentaties” 



Verbind met de powerpoint 

Vul hier de naam 
van je programma 

hier in 

Klik hier om dan 
vervolgens jouw 
 presentatie te 

kiezen 



Uitleg gebruik powerpoint 

Hiermee start Ziggi 
je presentatie 

Hiermee start Ziggi 
je presentatie 



Uitleg gebruik powerpoint 

Als slide 3 
zichtbaar wordt 

gaat Ziggi deze stap 
uitvoeren 

Een vinkje hier dus: 
direct na deze stap 
gaat Ziggi door met 

de volgende stap 

Geen vinkje hier dus: 
als deze stap gedaan is 

stopt Ziggi en wacht 
op het volgende 

commando 



Klaar? 

Als je klaar bent sluit je met 
een klik hier het programma af. 

Ben je vergeten je eigen 
programma te bewaren, dan 
krijg je daar alsnog de kans 

voor. 


