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Respecte de l’Audioboo el primer que s’observa és que ha canviat la web de 
l’aplicació i et direcciona cap a https://audioboom.com/.  
 

Es una eina 2.0 que permet publicar i compartir arxius 
d’àudio a la xarxa.  
També es pot seguir altres usuaris, marcar com a favorits i 
crear llistes de reproducció,  És fàcil d’utilitzar y el resultat es 
presenta amb un reproductor que es pot incrustar en 

qualsevol espai web. 
L’ arxiud’àudiogenerat, es pot acompanyar amb la localització en el mapa y una 
imatge que l’ilustra. 
Te aplicacions pera iPad, iPhone y dispositius Android. 
 
Tota la navegació es fa a la banda blava de la part de dalt: 
A la part esquerra hi ha el logo del programa i dues opcions: 
 
Browse: apareix la biblioteca dels diferents posts del programa ordenats per 
temàtica          (menú en negre a l’esquerra) 
Store: Galeria de posts que pots previsualitzar i comprar, ordenats per 
descriptors. 
 
A la part dreta (la part que ens interessa més) hi ha el menú de configuració i 
de creació dels posts. 
Si despleguem el menú del nom del perfil, hi ha 7 opcions. 
 
1.- Profile: El nostre perfil  
 
2.- Posts Els nostres arxius de so que hem pujat o hem gravat. I si cliques a 
sobre d’un post s’obre la pantalla d’edició a on hi ha a imatge del post i a la part 
dreta pots afegir-ho a la Playlist (LLista de reproducció) pots marcar-ho com 
que t’agrada: dibuix de un cor i LIKE i pots obtenir l’embed del post per penjar-
ho al teu espai web. EMBED: Clicant apareix EMBED CODE, el codi HTML i a 
sota optionsa on podem configurar l’aparença del reproductor respecte de la 
mida de la imatge,  i els colors del fons i del botó: play 
 

 



A sota d’aquestes opcions hi ha l’opcio de lincar-ho a l’iTunes, RSS o crear el 
codi QR. 
 
A dalt d’aquesta pantalla a la banda esquerra hi ha el dibuix d’un llàpis i la 
paraula EDIT: que et permet editar el post: hi ha 3 pestanyes: Details, Audio i 
Map 
 Detailspermet: 
 Canviar la imatge 
 Canviar el Títol 
 Canviar els descriptors i tags 
 Canviar la Categoria  
 i Activar o desactivar que permeti afegir comentaris. 
  
 Audiopermet retallar l’arxiu de so. Si hi ha alguna part que no serveix i 
no volem publicar-la 
 Mappermet situar-ho en un mapa de Googlemaps. Activant 
Publiclocation. 
 En aquesta pantalla també hi ha l’opció d’esborrar el post. 
 
3.- Playlist per crear una llista de reproducció 
4.- Followers seguidors 
5.- Messages també té un servei de missatgeria entre els usuaris d’audioboom. 
Pots enviar un missatge de veu a qualsevol que prèviament s’hagi registrat. 
6.- Settings permet canviar les dades i foto del perfil. Una opció molt 
interessant és la de poder esborrar el teu compte. Poques aplicacions d’Internet 
ho permeten. A la part esquerra de la finestra settings hi ha l’opció. 
DeleteyouraudioBoomacount. 
 

Després hi ha el menú More, en aquest menú hi ha una barbaritat d’opcions 
que no caldrà fer esment. La única opció a comentar és la primera 
DownloadtheApp opció per baixar-se l’aplicació al mòbil. 
 
Continuant amb les opcions de la barra blava de dalt a continuació i ha el dibuix 
d’una lupa que es el cercador. 
 
Una vegada feta aquesta explicació, .  
arribem al botó de gravació, senyalat a la imatge a mb una fletxa vermella. 
A partir d’aquí serà la part més pràctica de l’apli cació.  
 
Si cliquem al botó de gravació ens apareix una finestra bastant simple amb dos 
rectangles a dalt un blau – el que està activat- i l’altre negre: Uploaden blau 
indica el que està activat i l’altre en negre record: 

Upload pujar un arxiu que tinguem a l’ordinador. 
Record: gravar un arxiu de veu amb el micròfon, de un màxim de 

10 minuts.  
Una vegada gravat ens permet escoltar-ho, esborrar-ho enviant-lo 

a la paperera o salvar-ho i copiar l’embed per incrustar-ho al web. 
 


