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Anchor é uma plataforma gratuita e de fácil
uso para iniciantes para a criação de
podcast, contendo ferramentas que
permitem aos usuários gravar e editar áudio,
organizá-lo em episódios de podcast,
publicar podcasts em plataformas de escuta
e monetizar conteúdo coletando
contribuições do ouvinte ou adicionando
anúncios aos episódios.

O app pode ser baixado nas lojas de
apps de forma gratuita e utilizada em
dispositivos como smartphones, tablets,
notebooks ou computadores. 

Na aba descobrir é possível buscar por
podcasts, pessoas ou episódios
específicos. Também é possível
compartilhar suas descobertas com
amigos através dos recursos de
compartilhamento por apps, redes
sociais ou mensagens. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Podcast


GRAVAR

MENSAGENS DE VOZ

Na opção mensagens de voz os ouvintes
podem enviar mensagens de voz de
qualquer dispositivo ou navegador para
você colocar nos episódios do seu
podcast. Não precisa baixar nada.

Clicando sobre a opção Ferramenta (+) você terá
acesso a opção de gravação permite a grvação de
áudios (episódios do podcast) pelo usuário, a
grvação dos áudios também permite a inserção de
sinalizadores para lembrar quais as parte se deseja
editar. 
Para iniciar basta tocar no botão Gravar e inicar a
naração, você também pode convidar amigos para
fazer parte da gravação dos episódios do seu
podcast na opção (Convide amigos para
participar). 
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SONS

BIBLIOTECA E INTERVALOS

O App também possui as opções de biblioteca e
intervalos, na aba biblioteca ficam disponpiveis
as gravações do usuário e na aba intervalos
ficam disponíveis os sons (curtos) que podem
ser inseridos entres os intervalos dos episódios,
no inío ou final de cada episódio ou no momento
de chamada de algum convidado para fazer
parte do episódio.
Os intervalos também podem ser favoritados
para um acesso rápido a aqueles da preferência
do usuário.  

Assim como os intervalos também é possível a
inserção de sons de orientação entre a fala do
usuário na gravação do seu podcast, estes sons
podem ser inseridos em qualquer parte do episódio
e podem servir para dar um efeito ainda mais
profissional aos seus episódios. 
Os sons também podem ser favoritados para um
acesso rápido a aqueles da preferência do usuário. 

SEUS PODCAST

Na aba Seus podcats o usuário tem acesso aos
seus podcats e dentro de cada podcast aos
episódios relacionados ao mesmo, neste espaço
é possível vizualizar o total de repoduções, o
público estimado, os rascunhos ainda não
publicados, os episódios já publicados e a
possibilidade de compartilhamento do seu
podcat em rede sociais ou aplicativos. 
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EPISÓDIO
Acessando a opção episódio (rascunho) é
possível publicar o mesmo dentro de um
podcast relacionando aos segmentos criados
pelo usuário. 
para relaizar a publicação é preciso inserir o
título do episódio, uma breve descrição sobre o
mesmo qual a temporada e qual o episódio a ser
publicado.
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