
Heroglyph 4.0 

Het maken van een route met een object op de eigen kaart 

 

In deze workshop leggen we uit hoe je een route-animatie maakt met twee routes, inclusief een object op een 

door ons gekozen kaart. Twee afbeeldingen of clips zullen worden opgenomen in de route ook zullen we 

effecten toepassen op de route. Dit doen we met de wizard Route. Na het opstarten het opstarten van Heroglyph 

verschijnt onderstaand scherm. Klik op de optie Route in het scherm.  

 

 
 

Dan verschijnt het onderstaande scherm. 

We beginnen met het invoegen van een kaart in het dialoogvenster. We importeren een afbeelding die we 

geknipt hebben uit een scherm van Google Maps. Met de optie Open Background Image, open je het scherm van 

Windows verkenner, waarin je een afbeelding kunt selecteren die je wilt invoeren. Klik op Openen en de 

afbeelding verschijnt in het dialoogvenster.  

 

 
 

Let op: Als alternatief kun je ook een kaart rechtstreeks importeren met Kopiëren en Plakken. 



In onderstaande afbeelding zie je dat de kaart is geïmporteerd. 

 

 
 

Nu gaan we een route maken zoals op onderstaande afbeelding. 

Beweeg de cursor (gele cirkel) naar de positie waar je de route wilt starten. Druk de linker muisknop in en houdt 

die ingedrukt. De gele cirkel verandert in een plusteken. Beweeg deze naar het einde van de route en laat de 

muisknop los (1). Met knop (2) kun je overschakelen op de live previeuw (3).   

 

 
 

Van de drie knopjes rechts onderaan het scherm is de middelste geel. Deze is nu geselecteerd. Als je klikt op de 

knop rechts hiervan, verschijnt rechts van het scherm een subscherm met drie knoppen.  

Met de knop Path kun je de kleur van de route kiezen. Klik op het vierkant eronder en er opent een keuzescherm 

met verschillende kleuren en uitvoeringen. Klik op de gewenste kleur/uitvoering en de lijn wordt zo uitgevoerd. 

Met de knop Object kun je op dezelfde wijze een voer/vaartuig op de routelijn zetten. 

Met de knop Timing kun je het object op laten komen (Delay at start), aan het eind bepalen hoe lang het object in 

beeld blijft (Hold at end) en de snelheid van het object (Travel speed). Hoe hoger het percentage des te groter de 

snelheid. 

 

 

 



Maak vervolgens op dezelfde wijze de 2
e
 route, zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Het maken van de routes is nu voltooid. Klik nu op de knop invoegen (Insert) en de route ( duur ongeveer 15 

seconden) zal in het bewerkingsscherm en de tijdlijn worden geplaatst, zoals op onderstaande afbeelding. 



 
 

Nu kunnen we de 2 routes verder gaan bewerken. 

Om het object soepeler te laten bewegen op de gemaakte route, kun je de lijn egaliseren. Selecteer eerst de 

betreffende route in de tijdlijn. Selecteer vervolgens Route options en vervolgens Smooth. Zet de cursor op een 

van de daaronder staande mogelijkheden en je ziet in het scherm gelijk wat er gebeurd met de routelijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ook kunnen we de dikte van de routelijnen wijzigen. U klikt op de optie dikte Thicknes (1) en kies voor dikte 

5.0. Bij Dotted (2) kun je kiezen voor een doorgetrokken lijn of een stippellijn en hoever de stippen van elkaar af 

staan. De veranderingen verschijnen meteen in de preview als je met de cursor op de betreffende lijn gaat staan 

(3). Zie onderstaande afbeelding. 

 



  
 

Rechts naast de knoppen Thinckness en Dotted, zie je een knop Animation style. Als in de tijdlijn een van de 

vaartuigen selecteert wordt deze knop scherp. Als je er dan op klik verschijnt er een subscherm waarin je een 

aantal bewegingsvariaties kunt selecteren. Als je met de cursor op een van de variaties gaat staan laat het 

programma een voorbeeld zien van deze beweging. Klik met de linker muisknop op de beweging en het 

vaar/voertuig zal deze beweging overnemen. Hetzelfde kun je ook met het andere vaartuig doen. 

 

Ook geeft het programma de mogelijkheid om foto’s in het scherm te plaatsen. Selecteer het tabblad Insert en 

daarna Insert element. Onderstaand scherm opent. Dubbelklik met de linker muisknop bij object op Graphics en 

er opent een scherm van Windows verkenner. Daar kun je de betreffende foto of afbeelding selecteren. Als je op 

openen klikt wordt de afbeelding in het scherm geplaatst.  

Als je nog een afbeelding wilt plaatsen, ga dan met de cursor naar de plaats op de tijdlijn waar hij moet komen. 

Klik met de rechter muisknop en er verschijnt een geel balkje. Volg daarna bovenstaande procedure en een 

tweede afbeelding wordt in het scherm geplaatst.  

 

 
 



 

Op onderstaande afbeelding zie je het resultaat. Deze afbeelding kun je groter en kleiner maken, roteren en op 

een andere plaats in het scherm zetten. Als je met de cursor op de plaats gaat staan die de rode pijl aanwijst en je 

houdt de linker muisknop ingedrukt terwijl je de cursor verplaatst wordt de afbeelding groter of kleiner maar 

blijft wel in de juiste verhouding. Doe je dit met de groene knop draait de afbeelding. Ook kun je de balk in de 

tijdlijn (rood omcirkelt) verplaatsen zodat de afbeelding op een ander moment verschijnt. 

 

 

  
 

Je kunt ook een fade-in en fade-out effect toevoegen. Klik op de tab Animation. Hier vindt je fade-in effecten en 

fade-out effecten. Het instellen van de duur van de overgang kan hier. 

 



 
 



 
 

Voeg nu een schaduw aan de twee beelden in het scherm toe. Selecteer de objecten in de tijdlijn een voor een en 

ga dan naar het tabblad Design en kies voor de optie Shadow. De schaduw zal nu om de afbeelding in het scherm 

verschijnen. 

 



 
 

Nu zien we een schaduw om de afbeelding in het scherm. 

 

 
 

We gaan nu een titel in de route plaatsen. 

Klik op het tabblad Insert en selecteer de optie Component. Kies een voorbeeld en klik vervolgens op Create. 

 



 
 

Vervolgens voor u een tekst in bij 1. Stel bij 2 een stijl in en bij 3 de tekstgrootte. Bij 4 kun je de duur instellen 

dat de tekst in het scherm zichtbaar moet zijn. 

 

 
 

Als je de juiste instellingen hebt gedaan klik je op de toets Insert. Dan verschijnt de tekst in het scherm, waarna 

je de juiste positie in het scherm kunt bepalen. Zorg ervoor dat er geen overlappingen zijn in het scherm. 

 



 
 

Klik op start en je ziet het resultaat van je routeanimatie. 

 

Routeanimatie exporteren. 

Klik met de linker muisknop op File links boven in het scherm. Ga met de aanwijzer op Save as staan. Dan opent 

een volgend scherm. Ga met de aanwijzer naar export Animation en klik daarop met de linker muisknop. 

Dan opent onderstaande scherm. 

 

 
 

Hieronder zie je het volledige scherm. Dit is te realiseren door de schuifbalk naar beneden te doen. Ook kan het 

raam worden uitgeschoven door met de cursor onderaan het scherm te gaan staan totdat de dubbele pijl 

verschijnt. Daarna linker muisknop indrukken en dan kan de onderzijde van het scherm naar beneden geschoven 

worden totdat alle opties zichtbaar zijn. 



 
 

Bij Period kun je kiezen wat je wilt exporteren. Total timeline is de gehele animatie. 

Bij Rate kun je het aantal frames per seconde. Met de pijltjes kun je het aantal verhogen of verlagen. 

Daaronder zie je de totale lengte in seconden en het aantal frames. 

 

Bij Quality heb drie keuzes High, good en slow. 

Bij codec selecteer je Microsoft Video 1. Bij File kun je de map selecteren waar je het bestand naar toe wilt 

hebben en de naam van het bestand wijzigen. 

Klik op Start export en de rendering begint. 

 

 


