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Basisinformatie
1.1 Algemeen
vitero (virtual team room) is een virtuele vergaderruimte die het mogelijk
maakt dat deelnemers die fysiek van elkaar gescheiden zijn, effectief
kunnen samenwerken via het internet.
Vergaderingen, trainingen, webinars, etc. zijn mogelijk in de virtuele
teamruimte en worden ondersteund door een reeks van selectie van
speciale moderatie- en presentatiegereedschappen.
De virtual team room is beschikbaar voor Windows PC, Apple Mac en Linux,
maar ook voor iPadOS, iOS en Android.

1.2 Deelnemen aan een vitero inspire sessie
Hoe kan ik vitero inspire starten?
U kunt vitero inspire starten via een Windows client of direct in uw
browser. Indien u de Windows client wilt gebruiken, downloadt u deze als
applicatiebestand of gebruikt u vitero starter. vitero starter vereist een
eenmalige set-up die geen administratieve rechten vereist.
De bijbehorende links vindt u in ons Vitero Management Systeem. Voor
meer informatie kunt u hier de vitero inspirerende systeemeisen vinden.

Opmerking: De client is momenteel alleen beschikbaar voor
het Windows-besturingssysteem.
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Hoe kan ik de vitero inspire links gebruiken?
U kunt de vitero starter uitvoeren en het Windows-toepassingsbestand in
elke browser downloaden. Om de virtuele teamruimte rechtstreeks via de
browser te betreden, moet de browser HTML5-compatibel zijn.
De volgende browser ondersteunen deze standaard:

o Chrome
o Microsoft Edge
o Firefox
o Safari

Opmerking: Toegang via de Internet Explorer is niet
mogelijk, omdat deze browser slechts in beperkte mate
HTML5 ondersteunt.

Gebruikerstip: Als u de vitero inspire client gebruikt, is
de optie [Login gegevens opslaan] beschikbaar. Activeer
deze optie als u een vitero-gebruikersaccount gebruikt om te
voorkomen dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren.

En hoe neem ik deel aan mijn vitero inspire sessie?
Zodra u vitero inspire via de client of browser heeft gestart, heeft u twee
mogelijkheden om uw virtuele ruimte kamer te betreden:

o Hetzij: U logt in met uw vitero-gebruikersaccount. Voer hiervoor
uw gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor bestemde
velden onder het tabblad [Login] in.
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o

Of: U gebruikt een individuele sessiecode die slechts geldig is
voor één sessie. U kunt deze code invoeren in het daarvoor
bestemde veld op het tabblad [Code].

Als u een sessiecode wilt gebruiken, heeft u geen viterogebruikersaccount nodig en wordt u doorgestuurd naar de
virtuele ruimte.
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Gebruikerstip: Als een gebruiker in vitero inspire inlogt op
een andere apparaat terwijl hij/zij al is ingelogd met dezelfde
accountgegevens, wordt de bestaande verbinding
automatisch verbroken en wordt de nieuwe verbinding tot
stand gebracht.

Let op: Als u uw wachtwoord drie keer verkeerd invoert,
wordt uw account gedurende 15 minuten geblokkeerd. U
krijgt hiervoor een melding.

Ik zie een kamerselectie en nu?
Na succesvolle authenticatie met een vitero gebruikersaccount, ziet u een
lijst met teams die aan u zijn toegewezen.

Het groene verkeerslicht geeft aan welke kamers momenteel open zijn en
welke kunnen worden betreden. Direct naast het verkeerslicht kunt u ook
zien hoeveel deelnemers er zich in de betreffende groepsruimte bevinden.
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Gebruikerstip: vitero teamleaders kunnen zonder actieve
afspraak teams bekijken en ruimtes betreden om zich voor te
bereiden op de sessie of om functies te testen. Teamleaders
kunnen worden gedefinieerd in het vitero management
systeem (VMS).

Opmerking: Als beheerder ziet u de beschikbare ruimtes
van alle vitero teams, ongeacht of u zelf lid bent van een
groep. U kunt altijd alle sessie betreden invoeren, ook zonder
dat er een afspraak is gemaakt.
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1.3 Audiocommunicatie
Wie kan ik horen?
Om in vitero inspire te kunnen luisteren is het nodig om een headset of
geïntegreerde luidsprekers aangesloten te hebben. Als u aan deze eisen
voldoet, kunt u luisteren in de virtuele ruimte.
Aanvullende informatie: De functionaliteit van de
afzonderlijke audiofuncties vindt u in het volgende
hoofdstuk:


Instellingen > Audio

Hoe kan ik spreken?
Als u in vitero inspire wilt kunnen spreken, moet uw apparaat een
headset of een geïntegreerde microfoon hebben. Als u aan deze eisen
voldoet, kunt u verschillende vitero-functies gebruiken om te praten in de
virtuele ruimte (bijv. de push-to-talk knoppen in de virtual team room).
Aanvullende informatie: De functionaliteit van de
afzonderlijke audiofuncties vindt u in het volgende
hoofdstuk:


Instellingen > Audio

Opmerking: Om in de virtuele ruimte te kunnen spreken, is
het noodzakelijk dat u toegang geeft tot de microfoon in uw
browser. Als dit niet het geval is, verschijnt er een
doorgestreept microfoonsymbool op uw avatar zodra u
spreekrecht heeft.
Als de toegang tot uw luidsprekers of microfoon door een
systeembeheerder is geblokkeerd, moet deze de toegang tot
uw apparaten toestaan.

Benutzerhandbuch vitero inspire o V2006NL18
vitero GmbH o Nobelstr. 15 o 70569 Stuttgart o Germany
In de BeNeLux vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.

9/77

Kan ik mijn audio vooraf testen?

Op het tabblad [self-test] van het vitero inspire aanmeldscherm kunt u uw
audioapparatuur vóór een sessie testen en aanpassen. Eerst wordt uw
verbinding met de server gecontroleerd.
U kunt vervolgens uw weergave- en microfooninstellingen aanpassen door
de gewenste luidspreker en microfoon te selecteren en het volume aan te
passen aan het juiste niveau.
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het instellen van
uw apparatuur, kunt u ook toegang krijgen tot een audio
Quick-Guide .

Ik voldoe niet aan de gestelde eisen, wat nu?
De audiocommunicatie in de virtuele ruimte kan optioneel ook telefonisch
plaatsvinden. In dit geval heeft u geen toegang tot een microfoon nodig,
maar alleen een telefoon met toonfunctie. Als er telefonische inbel
mogelijkheden zijn, vindt u de benodigde gegevens in de virtuele ruimte
(in het menu [Instellingen] onder [Telefoon]).
Opmerking: Telefonisch inbellen is alleen mogelijk als u een
licentie heeft van vitero inspire+. Voor elke sessie moet de
teamleader in het Vitero Management Systeem voor de
betreffende afspraak de telefonische inbelverbinding
activeren (zie ook Vitero Management System Help).
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De opbouw van het beeldscherm
2.1 Overzicht
De structuur van de virtuele teamruimte is gebaseerd op een echte
ontmoetingssituatie. Alle deelnemers zitten rond een virtuele tafel en
worden vertegenwoordigd door een avatar, d.w.z. een persoonlijke foto
met een naamplaatje. Tekstuele chatbijdragen en gebaren van een
deelnemer worden direct bij zijn avatar weergegeven. Dit zorgt voor een
snel ruimtelijk overzicht van de individuele bijdragen.

2.2 Menubalk
Was is de menubalk?
De menubalk bevindt zich aan de bovenrand van de virtual team room. Met
behulp van de menubalk heeft u in één oogopslag zicht op alle belangrijke
informatie van uw sessie, kunt u het beeld aanpassen of de kamer
verlaten. Moderatoren kunnen deze balk ook gebruiken om de highlighter
te activeren voor het aanwijzen van elementen in de virtual team room.
5

1

2

4

6

De volgende informatie is in de menubalk zichtbaar:
1o De naam van de sessie
2

Soort ruimte (Main-, of Subroom / Plenaire of werkgroepruimte)

3

Tijd
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8

De volgende functies kunnen worden gebruikt:
4

Zoom: De tafel in - , en uit zoomen

5

Fullscreen-Modus: vitero in volledige schermweergave

6

Highlighter: Aanweizen van elementen in de virtual team room

7

Refresh: Ruimte opnieuw laden (geluidsverbinding opnieuw tot
stand brengen

8

Wisselen van ruimte: Ga naar de subrooms / werkgroep ruimtes
en kom terug naar de mainroom / Plenaire ruimte

9

Uitgang: virtual team room verlaten

Aanvullende informatie: Een gedetailleerde beschrijving van
de afzonderlijke functies wordt in de volgende hoofdstukken
gegeven:


Toepassingen en functies > Zoom



Toepassingen en functies > Fullscreen



Toepassingen en functies > Highlighter



Toepassingen en functies > Subrooms/Werkgroep ruimtes
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2.3 Tafel menubalk
Was is de tafel menubalk?
De tafel menubalk en de bijbehorende knoppen bevinden zich aan de
bovenrand van de tafel en onder de (co-)moderator plaatsen Verschillende
functies zijn daar direct beschikbaar.
Aan de linkerkant vindt u de gereedschappen die u kunt gebruiken om
inhoud te presenteren in het weergavegebied:
Moderatie / Gereedschapskist

Screen Sharing

Display

Webcam

Aan de rechterkant vindt u de tools die gebruikt kunnen worden voor
moderatie in de virtuele ruimte:
Microfoon
Webcam/Microfoon
Muis/Microfoon (alleen beschikbaar zodra Screen Sharing in
vitero inspire wordt gebruikt met de vitero inspire client)
Pointer
Licht
Gebaren verwijderen (beschikbaar zodra er minimaal één
gebaar in de ruimte gebruikt wordt)
Texberichten verwijderen (beschikbaar zodra er minimaal één
tekstbericht in de ruimte zichtbaar is)
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Gebruikerstip: Als teamleader kunt u uw ruimte aanpassen
via het menu [Instellingen] > [Room] en de functies
verbergen die u niet nodig hebt voor uw sessie.

Aanvullende informatie: Een gedetailleerde beschrijving van de
afzonderlijke kenmerken vindt u in de volgende hoofdstukken:


Communicatie in de virtuele ruimte > Microfoon
geven en Coffee cup



Media – Inhoud presenteren > Screen Sharing



Media – Inhoud presenteren > Display



Media – Inhoud presenteren > Webcam



Aanvullende hulpmiddelen > Aanwijzen
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2.4 Persoonlijke menubalk
Was is de persoonlijke menubalk?
De persoonlijke menubalk bevindt zich aan de onderkant van het scherm.
Het bestaat uit de drie afzonderlijke gebieden (Instellingen, Feedback en
Functie). De persoonlijke menubalk kan door elke deelnemer in de virtuele
ruimte worden gebruikt.
In het gedeelte "Instellingen" linksonder kunt u individuele instellingen
voor uw computer en de virtuele ruimte maken:
Instellingen
Geluidniveau
Telefoon

In het "Feedback"-gedeelte in het midden onderaan kunnen de deelnemers
de volgende functies gebruiken, die als elementen bij de avatar verschijnen
en voor iedereen zichtbaar zijn (in de virtuele ruimte indien er geen zoom
actief is of in de tekstchat):
Gebaren (Vinger opsteken, Duim omhoog/naar beneden en
klappen)
Emojis
Tekstbericht maken

In het gedeelte "Functie" rechtsonder vindt u hulpmiddelen voor het
werken in de virtuele ruimte:
Push-to-Talk/ Mute
Coffee cup
Functie menu
Gebruikerstip: De weergave van emojis is van korte duur.
Wanneer deze wordt geactiveerd, zal deze zichtbaar zijn bij
de avatar van de deelnemer en automatisch weer verdwijnen
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Aanvullende informatie: Een gedetailleerde beschrijving van
de afzonderlijke kenmerken vindt u in de volgende
hoofdstukken:


Toepassingen en functies > Microfoon geven en
Coffee cup



Toepassingen en functies > Gebaren en
tekstberichten
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Communicatie in de virtuele ruimte

3.1 Microfoon geven en Coffee cup
Hoe kan ik in de virtuele ruimte spreken?
In principe maken we onderscheid tussen drie manieren waarop
deelnemers in de virtuele ruimte kunnen spreken:

Moderatie microfoon: Elke virtuele ruimte heeft twee vaste
tafel microfoons die zich bevinden op de (co-)moderatie
plaatsen (in het middengebied boven de vitero tafel). Deze
microfoons kunnen niet worden doorgegeven. Als iemand op
een van deze plaatsen gaat zitten, heeft hij of zij permanent
recht om te spreken.

Microfoon: Via de handmicrofoon kunnen de moderatoren het
recht geven om met elke deelnemer te spreken. De microfoon
van een deelnemer is geopend zolang de microfoon bij zijn of
haar avatar wordt weergegeven..

Push-to-talk: Zolang u de [Push-to-talk]-knop in het gedeelte
"Functies" ingedrukt houdt, kunt u zonder microfoon spreken. U
kunt ook op de [CTRL] (Windows)/[CRTL] (macOS) toets op het
toetsenbord drukken.

Opmerking: De Push-to-talk functie kan door de teamleader
worden gedeactiveerd waardoor deze functies niet
beschikbaar is.

Benutzerhandbuch vitero inspire o V2006NL18
vitero GmbH o Nobelstr. 15 o 70569 Stuttgart o Germany
In de BeNeLux vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.

17/77

Hoe kan ik de microfoon aan een deelnemer geven?

De microfoon kan worden uitgedeeld aan individuele deelnemers door
middel van drag & drop of door middel van [avatar click]. Om de [Avatar
Click] uit te voeren, klikt u met de linkermuisknop op de betreffende
avatar. De microfoon verschijnt dan op de avatar van de deelnemer. Om
hem te verwijderen, sleept u de microfoon weg van de avatar in de kamer
en laat u hem los. Deze wordt dan automatisch teruggezet op zijn plaats
op de tafelbalk.
Opmerking: Als een deelnemer geen geïntegreerde of
aangesloten microfoon heeft of als de toegang tot de
microfoon via de browser wordt geweigerd, wordt een
doorgestreept microfoonsymbool bij de avatar weergegeven
wanneer het recht om te spreken wordt verleend.

Hoe kan ik mij tijdelijk muten?

Als je het recht hebt om te spreken ((moderatie) microfoon bij je avatar),
maar niet wilt worden gehoord, heb je de mogelijkheid om jezelf voor een
korte tijd te dempen.
Houd hiervoor de toets [F12] op het toetsenbord of de toets [Mute] in het
gedeelte "Functies" ingedrukt.
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Welke Functie heeft de Coffee cup?

De koffiekop staat voor "Be right back" in de virtuele ruimte en moet dus
gebruikt worden als u de sessie voor een korte tijd niet kunt bijwonen.
Zodra u het koffiekopje heeft geactiveerd, wordt dit aangegeven met een
bijbehorend symbool op uw avatar en wordt uw audio- en microfoon
gedempt, zelfs als u de (moderatie) microfoon heeft. Dit betekent dat u
niets meer kunt horen vanuit de virtuele ruimte en dat u zelf ook niet meer
gehoord kunt worden.

Let op: Als u via de vitero-inspire.exe deelneemt, wordt het
koffiekopje automatisch geactiveerd wanneer u uw scherm
vergrendelt of uw screensaver wordt geactiveerd. Als u via
een browser deelneemt, moet u het koffiekopje echter altijd
zelf instellen.

Kan ik de Push-to-Talk functie deactiveren?

Als teamleader kunt u de push-to-talk functie voor deelnemers op elk
gewenst moment uitschakelen. Open hiervoor het menu [Instellingen] en
roep vervolgens het submenu [Room] op. U kunt de functie onder het item
[Communicatie] deactiveren (schakelaar is niet meer groen gemarkeerd).
Na het uitschakelen van de push-to-talk-functie wordt de mute-knop voor
alle deelnemer grijs weergegeven. Deze knop wordt geactiveerd zodra een
deelnemer de microfoon ontvangt.
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3.2 Gebaren en tekstbericht
Welke gebaren zijn voor mij beschikbaar?
De gebaren in vitero inspire bevinden zich in het midden van het onderste
deel van het scherm en maken deel uit van het "Feedback"-gebied. De
volgende gebaren zijn beschikbaar:
Vinger opsteken
Duim omhoog
Duim naar beneden
Applaus

Hoe gebruik ik de gebaren?

De gebaren kunnen worden geactiveerd met een muisklik op het
betreffende gebaar. Deze verschijnt dan bij de avatar met een individuele
beweging en kleur. Gebaren kunnen door de deelnemers zelf worden
verwijderd door opnieuw op het getriggerde gebaar te klikken of door de
(co-)moderator met de functie [Delete Gestures]. Deze functie bevindt zich
aan de rechterzijde van de tafel menbalk.

Opmerking: (Co-)moderatoren kunnen alleen gebaren van
andere deelnemers verwijderen met behulp van de
[Verwijder gebaren] functie. Deze functie verwijdert alle
gebaren die in de ruimte worden weergegeven.

Benutzerhandbuch vitero inspire o V2006NL18
vitero GmbH o Nobelstr. 15 o 70569 Stuttgart o Germany
In de BeNeLux vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.

20/77

Heeft de het gebaar ‘vinger opsteken bijzonder eigenschappen?
1

In tegenstelling tot de andere gebaren is het opsteken van de vinger van
de individuele deelnemers in chronologische volgorde van verschijning
genummerd om moderatie te vergemakkelijken. Door de hand microfoon
door te geven of te verplaatsen naar de (co-)moderatie plaats, verdwijnt
het gebaar van de melding automatisch.
Gebruikerstip: Om de hand microfoon aan de deelnemers
te geven met opgestoken vinger, kunt u niet alleen Drag &
Drop of de [Avatar Click] gebruiken, maar ook de [Pos 1]
toets op het toetsenbord. Door op de [Pos 1] toets te
drukken, plaatst u de microfoon automatisch op de
deelnemer met het nummer 1.
Was is het verschil tussen gebaren en emojis?

In vitero inspire, staat een selectie van emojis tot uw beschikking die
naast gebaren gebruikt kunnen worden. Ze dienen om de huidige emotie
non-verbaal uit te drukken. De gebaren daarentegen komen overeen met
een handsignaal. In tegenstelling tot de gebaren verdwijnen de emojis
weer automatisch. Gebaren moeten daarentegen door de deelnemers zelf
of door de moderator centraal voor iedereen worden gewist.
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Hoe kan ik tekstberichten gebruiken?

…

Elke deelnemer in de virtuele ruimte kan tekstballonnen gebruiken, die
respectievelijke bij elke avatar verschijnen. U kunt het venster voor het
invoeren van tekstballonnetjes openen door op het tekstballonsymbool te
klikken, door op de [Enter] toets te drukken of door uw bijdrage
rechtstreeks op het toetsenbord in te voeren. De tekstballonenns kunnen
door de moderator worden verwijderd door te klikken op de knop
[Verwijder tekstbubbels] aan de rechterkant van de tafel menubalk of door
de deelnemers zelf door nogmaals op de knop [Enter] te drukken.
Gebruikerstip: De functie [Tekstbubbels verwijderen] kan
alleen worden gebruikt als u op de (co-)moderator plaats zit.
Het verwijdert alle tekstbubbels die in de ruimte worden
weergegeven en is bijvoorbeeld geschikt voor het
verwijderen van alle tekstbijdragen na een zoekopdracht.

Hoeveel kan ik in een tekstballon schrijven?
U kunt maximaal 512 tekens in een tekstballon invoeren. Dit wordt
weergegeven als een element bij de avatar en in het [Functiemenu] onder
[Tekstchat]. In detailniveau L worden de tekstbubbels op de avatar
weergegeven met vijf regels en ongeveer 35 tekens (afhankelijk van de
lengte van een letter). Als een tekstballon langer is, wordt hij afgekort met
"...". Als u er met uw muisaanwijzer overheen beweegt, wordt de volledige
inhoud weergegeven.

Opmerking: Als de berichten uitsluitend met "..." worden
weergegeven, bevindt u zich in detailniveau S of M. Hier
wordt aanbevolen om, indien mogelijk, de schermresolutie te
verhogen, zodat detailniveau L kan worden gebruikt.
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Hoe kan ik hyperlinks delen?
www.vitero.de

U kunt een hyperlink met alle deelnemers in de virtuele ruimte delen door
deze simpelweg in te voeren via het venster voor het invoeren van
tekstballonnen en te bevestigen met [Enter]. Zodra u de bijdrage heeft
verzonden, kunnen de deelnemers de door hen verzonden link openen.
Iedereen kan een link in de kamer verspreiden, er zijn geen speciale
rechten nodig.

Opmerking: Om veiligheidsredenen ontvangt u bij het
openen van een link een waarschuwing dat u vitero inspire
verlaat. Door op de knop [Oké] te klikken wordt u
doorgestuurd naar de betreffende pagina.
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Weergave van de ruimte en wissel

4.1 Zoom
Hoe kan ik de zoomfunctie gebruiken?

1

2

3

Met behulp van de controller met het vergrootglassymbool in het
rechtergedeelte van de ruimte menubalk kunt u het weergavegebied in drie
zoomniveaus instellen.
In zoomniveau 1 zijn de stoelen van alle aanwezigen inclusief hun avatars
verborgen. De ruimte menubalk, de tafel menubalk, het vergrote
weergavegebied en de persoonlijke menubalk worden nog steeds
weergegeven.
In zoomniveau 2 is naast de zitplaatsen van de deelnemers ook de tafel
menubalk verborgen. De ruimte menubalk, de persoonlijke menubalk en
het sterk vergrote weergavegebied worden nog steeds weergegeven in de
virtuele ruimte.
In zoomniveau 3 wordt het weergavegebied op het maximum geschaald.
De ruimte menubalk en de persoonlijke menubalk worden licht transparant
weergegeven.
Gebruikerstips: Als u zich op zoomniveau 1, 2 of 3 bevindt,
kunt u de gebaren en berichten van andere aanwezigen
bekijken op de tabbladen [Deelnemers] en [Tekstchat].
Opmerking: In het vitero inspire applicatiebestand kan het
3e zoomniveau niet worden ingesteld tijdens het delen van
het scherm.
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Kan iedere deelnemer individueel de zoomfunctie instellen?

Om een goede leesbaarheid van de content tijdens een sessie mogelijk te
maken, zelfs op kleine schermen, kan elke persoon in de virtuele ruimte
het zoomniveau individueel aanpassen.
Dit wordt dan voor iedereen weergegeven als een bewustwordingselement
op de respectievelijke avatar of in de lijst [Deelnemers] in de virtuele
ruimte.

Kan ik als moderator de zoomniveaus ook centraal instellen?
Als een bepaald zoomniveau gewenst is, kunt u als moderator of comoderator de individuele zoomniveaus voor alle deelnemers in de virtuele
ruimte afdwingen.

Activeer hiervoor de centrale weergave door op de grijze [Geluidsgolven]
op het vergrootglassymbool te klikken. Uw huidige zoomniveau wordt dan
voor alle aanwezigen ingesteld en het symbool verandert van kleur naar
rood. Het is dus voor iedereen duidelijk dat het zoomniveau nu door de
moderatoren is ingesteld. Door opnieuw op het symbool [Geluidsgolven] te
klikken wordt de centrale weergave gedeactiveerd en keert iedereen die
aanwezig is terug naar zijn of haar individuele zoomniveau.

Opmerking: Zolang de centrale zoomweergave is ingesteld,
kunnen de deelnemers de zoomfunctie niet zelfstandig
gebruiken.
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4.2 Fullscreen
Was is fullscreen en hoe kan deze worden gebruikt?

De volbeeldmodus kan worden geactiveerd door op de overeenkomstige
knop in de kamerbalk te klikken. De adresbalk, de bladwijzerbalk en de
taakbalk van de gebruikte browser worden dan verborgen en vitero
inspire wordt op het hele scherm weergegeven.
Gebruikerstips: Deelnemers die de virtuele ruimte ondanks
de maximale grootte van de browser op een lager
detailniveau dan [L] kunnen bekijken, moeten de volledige
schermvullende functie gebruiken, omdat dit een
gedetailleerdere weergave mogelijk maakt.
Let op: De volledig scherm-modus kan alleen worden
geactiveerd in de browser via de knop. Bij de vitero inspire
client wordt de weergave bij het opstarten automatisch
ingesteld op volledig scherm.

Kan iedereen individueel de fullscreen-Modus activeren?
De volledige schermmodus kan door elke deelnemer afzonderlijk worden
geactiveerd en gebruikt. (Co-)moderatoren hebben geen invloed op het
gebruik van deze functie.

Hoe kan ik de fullscreen-modus stoppen?

U kunt de volledig scherm-modus op elk gewenst moment beëindigen door
op de knop in de kamer menubalk te klikken.
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4.3 Werkgroep ruimtes (subrooms)
Waarvoor is kunt u werkgroep ruimtes gebruiken?
Werkgroep ruimtes kunnen door de teamleader tijdens een sessie worden
gecreëerd, naast de plenaire ruimte, zodat individuele deelnemers of hele
groepen zich even kunnen terugtrekken (bijv. voor individueel of
groepswerk). De werkrgroep ruimtes kamers bieden dezelfde
functionaliteiten als de hoofdkamer.

Hoe kan ik werkgroep ruimtes activeren?

Als teamleader of administrator kunt u de werkgroep ruimtes aanmaken
via het menu [Instellingen] in het gedeelte [Room]. Klik hiervoor op het
menu-item [Subrooms] en gebruik vervolgens de schuifregelaar om het
aantal aangrenzende kamers op te geven dat u wilt aanmaken. Bevestig
ten slotte uw instelling door op de knop [Toepassen] te klikken.
Opmerking: Werkgroep ruimtes kunnen alleen worden
geactiveerd en gedeactiveerd worden door administrators en
teamleaders. Het maximum aantal werkgroep ruimtes komt
overeen met de grootte van de kamer, d.w.z. het maximum
aantal deelnemers dat tegelijkertijd in de betreffende kamer
aanwezig kan zijn (afhankelijk van uw licentie).

Hoe kan ik de werkgroep ruimtes betreden?

Zodra er secundaire ruimten zijn gecreëerd, wordt de knop [Subrooms]
aan de rechterkant van de kamer menubalk weergegeven. Als u op deze
knop klikt, wordt het menu [select Subroom] geopend, waarin alle
beschikbare kamers voor deze sessie worden weergegeven. Om over te
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schakelen naar een andere kamer, selecteert u de gewenste werkgroep
ruimte en klikt u op [Enter room]. Deze procedure is voor alle deelnemers
hetzelfde.

Via het tabblad [Ruimteselectie] in het [Functiemenu] heeft u ook toegang
tot het menu voor het wijzigen van de kamer.
Gebruikerstips: In de ruimtewissel menu kunt u altijd zien
hoeveel en welke deelnemers zich in de bijbehorende
aangrenzende ruimtes bevinden.

Hoe zorg ik ervoor dat er zich niemand meer in de werkgroep
ruimtes bevindt?
Om alle deelnemers terug te brengen naar de plenaire ruimte, verwijdert u
de secundaire kamers als teamleader of beheerder via het menu
[Instellingen]. Alle deelnemers in de secundaire ruimten krijgen dan een
waarschuwing en keren na een periode van 15 seconden automatisch terug
naar de plenaire ruimte. Als alleen het aantal werkgroep ruimtes wordt
verminderd, worden de kamers met de hoogste nummering het eerst
verwijderd.
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Media - Inhoud presenteren
5.1 Screen Sharing
Was is Screen Sharing?

Met Screen Sharing kan het bureaublad of kunnen de geselecteerde
toepassingsvensters van de moderator en/of co-moderator op de voor alle
deelnemers zichtbare vitero tafel worden weergegeven. Alle toepassingen
die zijn gestart door de persoon die Screen Sharing heeft geactiveerd,
kunnen hierbij worden getoond.

Op welke apparaten kan ik Screen Sharing gebruiken?
In principe kunnen alle deelnemers die aan een vitero inspire sessie
deelnemen, het gedeelde scherm zien, ongeacht de gebruikte browser of
het gebruikte besturingssysteem. Raadpleeg onze systeemvereisten om te
weten te komen welke browsers u kunt gebruiken voor vitero. Om het
delen van het scherm te kunnen tonen, is het noodzakelijk dat de persoon
die het scherm toont de vitero inspire client of een door vitero
ondersteunde browser gebruikt.
Let op: Schermdelen kan momenteel niet worden
weergegeven op iOS-apparaten omdat de iPhone het delen
van schermen niet ondersteunt.

Hoe kan ik Screen Sharing starten?

Als u verbonden bent via de vitero inspire client of een ondersteunde
browser, kunt u het bijbehorende menu openen door te klikken op het
pictogram [Screen Sharing] op de tafel menubalk of door het menu te
openen op : [Functiemenu] > [Moderatie tools] > [Scherm delen].
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Starten via de browser
Klik op [Start Transmission] in het menu [Screen Sharing] onderaan het
menu. Nu kunt u in het configuratie venster selecteren of u het hele
scherm wilt delen of alleen een specifieke toepassing. Selecteer de
gewenste optie en klik vervolgens op [Delen].
Opmerking: Als u deelneemt met een Safari-browser, kunt
u alleen uw volledige scherm tonen via het delen van het
scherm.

Starten met de vitero inspire client (vitero inspire.exe)
Als u het delen van het scherm via het vitero inspire applicatiebestand
start, kunt u het gewenste applicatievenster direct in het menu [Screen
Sharing] selecteren. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de knop
[Start transmission].
Let op: Bij gebruik van het vitero inspire applicatiebestand is
het op dit moment niet mogelijk om het hele scherm te
tonen, maar alleen specifieke applicatievensters.

Hoe bedien ik Screen Sharing?
Aangezien tijdens het delen van schermen uw scherm of een specifieke
toepassing wordt getoond aan alle andere deelnemers in de ruimte, kunt u
de getoonde toepassing gewoon gebruiken. Functies in de virtuele ruimte
zijn niet nodig voor de bediening.
Als u nu een andere applicatie wilt overzetten, ga dan als volgt te werk:
Van toepassing wisselen via de browser
Klik op de knop [Stop Transmission] in het menu [Screen Sharing].
Hierdoor wordt Screen Sharing gestopt en kunt u een nieuwe overdracht
starten zoals hierboven beschreven. Klik nogmaals op de knop [Start
Transmissie].
Van toepassing wisselen via de vitero inspire client
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Open het menu [Screen Sharing] in de [Moderatie tools] opnieuw. Zodra
een toepassingsvenster wordt getoond, ziet u een oogsymbool bij al uw
toepassingsvensters. Een groen oogsymbool geeft aan dat deze toepassing
wordt getoond. Een rood oogsymbool geeft aan dat het toepassingsvenster
niet wordt getoond. Om een ander toepassingsvenster te tonen, klikt u op
het rode oog-icoon van de toepassing die u wilt tonen. Als u het delen van
een toepassing wilt stoppen, klikt u op het groene oogpictogram.

Gebruikerstip: Wanneer u deelneemt via de vitero inspire
client, ziet u de oogsymbolen op bij applicatievensters bij de
moderatie tools en op de applicaties zelf. Op deze manier
kunt u delen activeren bij de actieve applicatie aansturen.

Kunnen ook andere deelnemers mijn applicaties gebruiken?

Zolang u een applicatie in de virtuele ruimte deelt, zien de andere
deelnemers uw muis en eventuele wijzigingen/instellingen die u in de
applicatie aanbrengt.
U kunt een deelnemer ook toestemming geven om de geopende applicatie
op afstand te bedienen met behulp van application sharing.
Hiervoor geeft u het virtuele muis/microfoon-object door aan de
betreffende deelnemer. Zij hebben dan het recht om te spreken en uw
applicatie te bedienen
Let op: De virtuele muis kan alleen worden gegeven als de
deelnemer via de vitero inspire client deelneemt. De muis
kan echter door elke gebruiker worden gebruikt, ongeacht of
deze via een browser of de vitero inspire client deelneemt.
De moderator of co-moderator kan echter slechts één
virtuele muis tegelijk toewijzen, d.w.z. slechts één deelnemer
kan de gedeelde toepassing op afstand bedienen.
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Kunnen ook twee applicaties tegelijkertijd worden getoond?
vitero inspire stelt u in staat om twee toepassingen van moderator en comoderator tegelijkertijd te tonen. Om dit te doen, starten de moderator en
de co-moderator met het delen van het scherm, zoals hierboven
beschreven, door te klikken op het pictogram in de menubalk of via het
menu [Screen Sharing] in de [Moderatie tools]. De afmetingen van de
toepassingsvensters worden automatisch aangepast aan de helft van het
weergavegebied en hoeven dus niet achteraf te worden aangepast.
Een kleurcodering op het naambordje en de menubalk helpt de deelnemers
ook om te onderscheiden welke afbeelding van de moderator (groen) en
welke van de co-moderator (oranje) komt.

Hoe sluit ik Screen Sharing?

Om de Screen Sharing te sluiten, klikt u op de [X] knop rechts in de
menubalk of roept u eenvoudigweg een andere functie direct op, zoals de
display. Als u op de [X] knop klikt om het delen van het scherm te sluiten,
keert u terug naar het blauwe vitero tafel of naar uw eerder geplaatste
slides.
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5.2 Display
Was is Display?

Met behulp van de display kunt u bestanden die u eerder in het Vitero
Management System (VMS) heeft geüpload bij het betreffende team,
openen en weergeven in het weergavegebied. De volgende
bestandsformaten kunnen worden geopend:
Microsoft PowerPoint: PPT und PPTX
Open Document: ODP
Afbeeldingen: JPG und JPEG
Portable Document Format: PDF

Om geüploade bestanden in de virtuele ruimte te kunnen weergeven,
moeten ze worden opgeslagen in de betreffende team map in het VMS in
een sub map die is gemarkeerd als [media] map (zie ook Vitero
Management System Help).
Gebruikerstip: Voor een optimale weergavekwaliteit in de
virtuele ruimte raden wij het gebruik van PDF-bestanden
aan. In tegenstelling tot bestanden in PPT- en PPTX-formaat
worden deze niet automatisch geconverteerd bij het
uploaden naar het VMS, wat kan leiden tot kwaliteitsverlies.

Hoe kan ik Display gebruiken?

Display kan door de (co-)moderator op twee manieren worden geopend:
Via het symbool op de tafel menubalk of via het menu [Moderatie tools].
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Als u als (co-)moderator op het pictogram in de tafel menubalk klikt, opent
u direct het bijbehorende submenu. Daar selecteert u de presentatie die u
wilt gebruiken en klikt u aansluitend op de knop [Display].
Als alternatief kunt u ook via het functiemenu navigeren. Om dit te doen,
kies je ::
[Functies menu] > [Moderation tools] > [Display].

Daarna kunt u de presentatie selecteren en op de vitero tafel tonen
overbrengen met de knop [Display].
Gebruikerstip: Met behulp van de diavoorvertoning in het
display kunt u de geselecteerde dia bekijken voordat u deze
op de tafel plaatst.

Hoe bedien ik Display?

Zodra u een presentatie heeft geselecteerd, wordt de bijbehorende
navigatie in het midden van de tabel menubalk weergegeven. Dit geeft u
de mogelijkheid om door een dia te scrollen of direct naar het einde of
terug naar het begin te springen. U kunt de presentatie op elk moment
wijzigen door een andere set dia's te selecteren en deze weer te geven met
de knop [Display].

Hoe beëindig ik Display?

Om de weergave te sluiten, klikt u op de [X]-knop uiterst rechts van de
tafel menubalk of roept u gewoon een andere functie direct op, zoals het
delen van het scherm. Als u het scherm sluit door op de [X]-knop te
klikken, keert u terug naar het blauwe vitero start scherm.
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5.3 Webcam
Hoe werkt de Webcam?

Met behulp van de webcam kunt u tot twee live-beelden tegelijk weergeven
in het weergavegebied. De live-beelden worden alleen of parallel aan de
dia's of het delen van het scherm weergegeven. De verschillende
gereedschappen, zoals post-its, stickers en multiple choice vragen, kunnen
ook worden gebruikt in combinatie met de live-beelden.
Let op: De webcam kan momenteel niet worden bekeken op
iOS-apparaten omdat de overdracht niet wordt ondersteund
op de iPhone.

Hoe kan ik de Webcam activeren?

Om de [Webcam] te starten, sleept u de webcam/microfoon van de tafel
menubalk naar de gewenste avatar. Elke deelnemer zal gevraagd worden
om toegang te verlenen tot zijn of haar live-beeld wanneer de webcam
voor het eerst wordt gestart. De webcam wordt alleen weergegeven in het
weergavegebied wanneer het dialoogvenster wordt bevestigd.
Gebruikerstip: In het menu [Instellingen] vindt u het
gedeelte [Webcam]. Hier kan elke deelnemer zijn of haar
gewenste webcam selecteren en controleren of het beeld kan
worden uitgezonden. Hier kan elke deelnemer ook het
toestaan van hun eigen live-beeld toestaan of uitschakelen
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Hoe verander ik de positie?
U kunt de positie van de live-beelden die via de webcam worden
uitgezonden, selecteren in de [Moderatie tools] van het [Functiemenu]
onder [Webcam]. U hebt de volgende drie opties:
Offset positie: Selecteer de offsetpositie om
maximaal twee live-beelden tegelijk of samen met
een medium weer te geven (bijv. het delen van het
scherm). De live-beelden bevinden zich in de
rechterbovenhoek, het medium links. Deze positie is
de standaardinstelling.
Volledige beeldweergave: Het live-beeld wordt in
het hele weergavegebied getoond. Bij het
selecteren van het volledige scherm kan slechts één
live-beeld worden uitgezonden.

Parallele weergave: Gebruik de parallelle positie
om tot twee live-beelden naast elkaar of samen met
een medium weer te geven. De live-beelden worden
dan aan de rechterkant en het medium aan de
linkerkant van het display weergegeven.

Gebruikerstip: U kunt [Show name permanently] selecteren
onder [Webcam] in het [Functiemenu] om de namen op het
livebeeld weer te geven

Hoe verander ik de weergave?
Wanneer u met de muis over een live-beeld in het weergavegebied
beweegt, verschijnt er een pijl in de linker- of rechteronderhoek, waardoor
u de huidige live-beelden en -media kunt vergroten of verkleinen.
Of beweeg de muis over de verticale afstand tussen twee live-beelden (of
tussen live-beeld en medium) om een schuifbalk weer te geven voor het
aanpassen van de grootte.
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Kan ik de Webcam beeldweergave veranderen?
Standaard wordt een live-beeld in 16:9-formaat en in HD-ready kwaliteit
weergegeven. Voor webcams met een andere resolutie, bijvoorbeeld op
een mobiel apparaat, kunt u via het uitklapmenu [Webcam-resoluties]
kiezen of het livebeeld vierkant of breedbeeld moet worden weergegeven.

Hoe sluit ik de Webcam?

Om de webcam te sluiten, gebruikt u de [X] knop in de tafel menubalk of
sleept u de webcam/microfoon van de avatar.
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5.4 Audio-Player
Wat is de Audio-Player?

Met de audiospeler kunt u als moderator audiobestanden in mp3-formaat
afspelen in de virtuele ruimte. Het afspelen wordt centraal gestart en kan
dus door alle aanwezigen tegelijk worden gehoord. Om een audiobestand
in de virtuele ruimte af te spelen, moet u het eerst uploaden naar het VMS
en het beschikbaar stellen voor de sessie.
Let op: Deelnemers die hun audioverbinding via de telefoon
tot stand hebben gebracht, kunnen de overdracht van een
audiobestand in de virtuele ruimte niet horen.

Hoe kan ik de Audio-Player gebruiken?

U kunt uw audiobestanden bekijken via de [Moderatie tools] in het [Functie
menu] onder [Audio player]. Onder [VMS Audio Files] kunt u de mappen en
bestanden vinden die eerder in VMS zijn geüpload. Open de juiste map en
selecteer het gewenste audiobestand. Het audiobestand wordt direct
afgespeeld.
Om het audiobestand voor alle deelnemers gelijktijdig af te kunnen spelen,
wordt het even gebufferd. Dit wordt aangegeven door het kleine
laadsymbool bij de [Start]-knop.

Opmerking: Als u een ander bestand selecteert terwijl er
nog een audiobestand wordt afgespeeld, krijgt u een
opmerking of u de audio wilt wijzigen
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Hoe kan ik de Audio-Player bedienen?
Open eerst de [Audiospeler] via de [Moderatie tools] in het [Functiemenu].
De bedieningselementen voor het afspelen van audiobestanden vindt u
direct onder het [geselecteerde bestand]. Deze kunnen alleen gebruikt
worden door de (co)-moderatoren.:
Start/Pause: Wanneer u een audiobestand heeft gestart,
wordt eerst de knop [Pauze] weergegeven, die u kunt gebruiken
om het afspelen te pauzeren. Als er niet wordt afgespeeld,
veranderen het pictogram en de functie van de knop in [Start]
en kunt u het afspelen vanaf daar hervatten.
Stopp: Druk op de toets [Stop] om het afspelen te stoppen.
Wanneer u opnieuw begint, wordt het audiobestand vanaf het
begin afgespeeld.
Herhaling: Wanneer de knop [Repeat] wordt geactiveerd,
wordt een audiobestand opnieuw afgespeeld wanneer het einde
is bereikt.
Vooruit – en terugspoelen: De schuifregelaar van het
audiotrack kan worden gebruikt om het audiobestand snel
vooruit of achteruit te spoelen.
Volume: Met de volumeregeling kan het volume van het
audiobestand voor de gehele virtuele ruimte naar beneden of
naar boven worden gebracht.

Hoe sluit ik de Audio-Player af?

Om het afspelen van een audiobestand te pauzeren of te stoppen, moet u
de toets [Pauze] of de toets [Stop] gebruiken.
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Samenwerken - Feedback krijgen
6.1 Kaartvraag
Wat is een kaartvraag?

De kaartvraag wordt gebruikt om feedback te krijgen of om ideeën te
verzamelen. De (co-)moderator verdeelt de kaarten aan alle aanwezigen
(en eventueel aan zichzelf). De deelnemers plaatsen de door hen ingevulde
kaarten op de display of geven deze terug aan de (co-)moderator om te
worden gesorteerd.
Hoe kan ik de kaartvraag starten (alleen (co-)moderatoren)?

Moderators kunnen de [Kaarten] functie oproepen via de [Moderatie tools].
De volgende instellingen zijn beschikbaar voor de kaartvraag:

o Vraag: open of gesloten
o Kaart: anoniem of gepersonaliseerd
o Aantal: 1, 2, 3, 4, 5, 6 of onbeperkt
o (Co-)moderatoren nemen deel: aan of uit
Na het selecteren van de gewenste opties kan de kaartvraag worden
gestart door op de knop [Kaarten verdelen] te klikken. Alle deelnemers
krijgen na de start een opmerking dat ze kaarten hebben ontvangen. Met
een klik op [Kaarten bewerken] komen ze direct bij de [Gereedschappen]
en kunnen ze daar hun kaarten bewerken en teruggeven.
Opmerking: Als de betreffende instelling is geselecteerd,
ontvangt de moderator ook kaarten om in te vullen. Hiervoor
moet hij of zij, net als de andere deelnemers, in het
functiemenu overschakelen van de [Moderatie tools] naar de
[Gereedschappen]
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Nemen (co-)moderatoren altijd bij een query deel?
Wanneer u een query start, kunt u met de bijbehorende slider [Moderators
participeren] beslissen o u al dan niet als moderator of co-moderator wilt
deelnemen aan de query.
Standaard is deze optie uitgeschakeld, dus moderators en co-moderators
zullen niet deelnemen. Indien ingeschakeld, wordt de schuifbalk groen en
kunnen (co-)moderatoren meedoen.

Opmerking: Bepalend voor deze optie is altijd de plek aan
het begin van de query. Als een deelnemer tijdens een
actieve kaartvraag overstapt naar een moderatorplaats, gaan
zijn of haar kaarten niet verloren, zelfs niet als de
moderatoren niet deelnemen aan de vraag.

Was is het verschil tussen open en gesloten?
In het geval van een open kaartvraag kunnen de deelnemers in de virtuele
ruimte hun ingevulde kaarten naar het weergavegebied slepen. Hierdoor
kunnen alle deelnemers de kaarten direct bekijken. In het geval van een
verborgen kaartvraag geven de deelnemers eerst hun ingevulde kaarten
naar de (co-)moderator. De (co-)moderator bepaalt vervolgens welke
kaarten zichtbaar zijn door ze naar het weergavegebied te slepen met
behulp van Drag & Drop.
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Hoe gebruik ik de open kaartvraag?

Zodra een (co-)moderator een kaartvraag heeft gestart, verschijnt het
submenu [Gereedschappen] in het [Functiemenu]. Daar worden de
beschikbare kaarten getoond en kunnen ook worden ingevuld en bewerkt.
Kleur en vorm kunnen ook worden ingesteld met het [Penseel]-symbool in
de rechterbovenhoek. Wanneer een kaart klaar is, kan de deelnemer deze
in het weergavegebied slepen.

Opmerking: Als de moderator het nummer op oneindig
heeft ingesteld, kunt u meer kaarten aan uw weergave
toevoegen door te klikken op het [+] teken in de tools.
Hoe kan ik kaarten achteraf bewerken?

Om de positie van de kaart te wijzigen, kan deze worden verplaatst door
de (co-)moderator of door de respectievelijke maker via drag & drop in het
weergavegebied.
Als u de inhoud, kleur of de vorm van uw kaart wilt veranderen, sleep de
kaart dan terug naar het menu [Gereedschappen]. U kunt dan de [Penseel]
rechtsboven op de kaart gebruiken om de kleur en vorm te kiezen. Als
moderator kunt u ook de kaarten van andere deelnemers aanpassen.
Wijzigingen in de inhoud kunnen echter alleen door de betreffende maker
worden aangebracht.
Opmerking: Als een kaart een lichtgrijs wordt weergegeven,
wordt de kaart al bewerkt door een andere moderator of de
maker.
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Let op: Als een kaart buiten het tafelgebied wordt
getrokken, verschijnt er een vuilnisbak pictogram. Als de
kaart dan wordt losgelaten, zal deze worden verwijderd.

Hoe gebruik ik de gesloten kaartenvraag?

Zodra de (co-)moderator een kaartvraag heeft gestart, verschijnt het
submenu [Gereedschappen] in het [Functiemenu].
Daar worden de beschikbare kaarten getoond en kunnen ook worden
ingevuld en bewerkt. Kleur en vorm kunnen ook worden ingesteld met het
[Penseel]-symbool in de rechterbovenhoek. Wanneer een kaart klaar is,
kan deze naar de (co-)moderator worden gestuurd door op de [Geef aan
moderator] knop te drukken.
In het menu [Gereedschappen] onder kaartcollectie kan de (co-)moderator
nu alle kaarten bekijken die hem zijn teruggegeven. Hij of zij bepaalt
vervolgens welke kaarten zichtbaar zijn voor alle deelnemers in de virtuele
ruimte door de gewenste kaart in het weergavegebied te slepen doormiddel
van drag & drop..
Opmerking: Alleen die kaarten die inhoud hebben worden
doorgegeven de moderator. Lege kaarten worden niet
gegeven.

Kan ik de kaartvraag pauzeren (alleen moderatoren)?

Als (co-)moderator heeft u de mogelijkheid om de huidige kaartvraag te
pauzeren. Open hiervoor het submenu [Kaarten] in het menu
[Gereedschappen]. Zolang er een kaartvraag actief is, kunt u onder het
menu-item [Status] bepalen of u de vraag wilt vergrendelen. Als u deze
optie activeert, zullen de deelnemers in het menu [Gereedschappen] onder
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[Kaarten] een opmerking zien, dat de gegeven kaarten op dat moment niet
bewerkt kunnen worden
Zodra u de optie [Blokkeer kaartvraag] deactiveert, hebben alle
deelnemers toegang tot hun resterende kaarten
Opmerking: Als (co-)moderator kunt u in de [Moderatie
tools] onder het menu-item [Informatie] zien hoeveel
kaarten er al zijn ingevuld en ingediend en hoeveel er nog
vrij zijn voor verwerking.

Wie kann ich meine Abfrage beenden (nur Moderatoren)?
Als u als (co-)moderator de kaartvraag wilt beëindigen, kunt u op de knop
[Einde kaartvraag] klikken in het menu [Moderatie gereedschappen] onder
de functie [Kaarten].
Indien nog niet alle kaarten zijn ingediend, ziet u een waarschuwing. Klik
op [Oké] om de query toch te sluiten. Zodra de kaartvraag is afgesloten,
wordt ofwel het volledige tabblad [Gereedschap] of alleen het submenu
[Kaarten] weer verborgen (afhankelijk van het feit of andere
gereedschappen, zoals de [Sticky dots], nog actief zijn).
In het tabblad [Tekstchat] van het functiemenu kunt u na afloop van de
kaartaanvraag via de statistieken zien hoeveel deelnemers kaarten hebben
ingevuld en hoeveel kaarten er in totaal zijn gebruikt.

Let op: Een gesloten kaartvraag wordt momenteel niet
opgeslagen. Als u de resultaten wilt vastleggen, is het
raadzaam om zelf een screenshot te maken, die u vervolgens
kunt opslaan.

Benutzerhandbuch vitero inspire o V2006NL18
vitero GmbH o Nobelstr. 15 o 70569 Stuttgart o Germany
In de BeNeLux vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.

44/77

6.2 Stickers
Wat zijn stickers?

De stickers in vitero kunnen op vele manieren worden gebruikt: ze kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt om feedback te krijgen of om een
inventarisatie te doen in combinatie met een kaartvraag. Als (co-)
moderator kunt u vrijelijk kiezen uit 20 verschillende varianten en deze op
uw slides verdelen. Bovendien heeft u de mogelijkheid om een beoordeling
door uw deelnemers te laten geven, waarbij zij zelf de stickers op de
vitero tafel kunnen verdelen. Vorm en aantal worden bepaald door de
moderatoren.

Welke sticker keuze heb ik?
Hieronder vindt u een overzicht van alle stickers die momenteel in de
virtuele ruimte beschikbaar zijn:

Als (co-)moderator zijn alle stickers permanent voor u beschikbaar.
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Voor de deelnemers bepalen de moderatoren welke stickers beschikbaar
zijn.
Hoe kan ik als moderator de stickers gebruiken?

(Co-)moderatoren kunnen op elk gewenst moment gebruik maken van
stickers, zelfs zonder een gestarte query. Open hiervoor in het functiemenu
het [Moderatie tools] en vervolgens het submenu [Stickers]. U kunt de
daar weergegeven stickers direct gebruiken door een punt te selecteren en
naar het weergavegebied te slepen.
Opmerking: Stickers kunnen alleen in het weergavegebied
worden geplaatst als daar een dia is geopend of als het delen
van het scherm is gestart via een browser. Hier kunt u
beslissen of u een eerder geüploade presentatie van het VMS
wilt starten, of dat u een lege dia wilt tonen.

Hoe kan ik een query starten (alleen moderatoren)?

(Co-)moderatoren kunnen de functie [Stickers] oproepen via de [Moderatie
tools]. Naast de selectie van de sticker(s) de volgende instellingen
beschikbaar voor het voorbereiden van een query:

o Mogelijkheden: de sticker is anoniem of gepersonaliseerd.
o Keuze en aantal (beide): Selecteer ten minste één sticker uit de
verschillende vormen en geef vervolgens het aantal aan (1, 2,
3, 4, 5, 6 of oneindig).

o Optioneel: Moderatoren nemen deel.
Na het selecteren van de gewenste opties kan de query worden gestart via
de knop [Distribute].
Alle deelnemers krijgen dan een melding dat ze stickers hebben
ontvangen. Met een klik op [Naar de stickers] gaan ze direct naar de
[gereedschappen] en kunnen de beschikbare stickers bekijken en op de
tafel slepen.
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Neem ik als moderator altijd deel aan vragen?
Wanneer u een query start, kunt u met de bijbehorende slider [Moderators
participeren] beslissen of u al dan niet als moderator of co-moderator wilt
deelnemen aan de query.
Deze optie is standaard uitgeschakeld. Bij activering wordt de controller
groen en kunnen (co-)moderators deelnemen aan de query..
Opmerking: Bepalend voor deze optie is altijd de plek aan
het begin van de query. Als een deelnemer tijdens een
actieve kaartvraag overstapt naar een moderatorplaats, gaan
zijn of haar kaarten niet verloren, zelfs niet als de
moderatoren niet deelnemen aan de vraag.

Hoe gebruik ik als deelnemer de sticker query?

Zodra de (co-)moderator een query met stickers heeft gestart, verschijnt
de optie [Stickers] in het tabblad [Gereedschappen] van het [Functiemenu]
voor alle deelnemers. De beschikbare vormen (plus aantal) worden daar
weergegeven. Deze kunnen direct worden gebruikt vanuit het menu
[Gereedschappen] door middel van drag & drops in het weergavegebied.
Alle deelnemers kunnen ook de functie [Toon mijn stickers] gebruiken om
hun eigen stickers te tonen. Na het aanklikken van de bijbehorende knop
worden de stickers van de andere deelnemers gedurende korte tijd
enigszins transparant weergegeven, zodat uw eigen stickers duidelijker
zichtbaar zijn.
Opmerking: Stickers kunnen alleen verplaatst worden door
de persoon die de stickers ook op de vitero tafel heeft
geplaatst. Zelfs groepsleiders of beheerders kunnen de
punten van een andere deelnemer niet verplaatsen.
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Kan ik als moderator aanvullende stickers verdelen?

Als (co-)moderator heeft u de mogelijkheid om tijdens een actieve sticker
query extra punten uit te delen aan uw deelnemers. In het menu [Stickers]
in de [Moderatie tools] kunt u eerst onder het item [Status] zien hoeveel
punten er al zijn verdeeld.
Als u meer stickers wilt verdelen, selecteert u opnieuw de gewenste vorm
en het gewenste aantal en klikt u vervolgens op de knop [Distribute].
Daarna worden voor de deelnemers de extra stickers bij hun
[Gereedschappen] beschikbaar.

Kan ik de sticker query pauzeren?
Als (co-)moderator heeft u de mogelijkheid om uw actieve sticker query te
pauzeren. Open hiervoor het submenu [Stickers] in de [Moderatie
gereedschappen]. Onder het menu-item [Status] kunt u de query pauzeren
door op de knop [Pauze] te klikken. De deelnemers zien dan in het tabblad
[Gereedschappen] onder [Stickers] een opmerking dat er op dit moment
geen stippen kunnen worden gebruikt.
Als u de query wilt voortzetten, kunt u deze opnieuw activeren door op de
knop [Start] te klikken en uw deelnemers hebben weer toegang tot de
stickers.

Hoe kan ik als moderator die query beëindigen?
Om de puntvraag te beëindigen, klikt u op de knop [Stop query] in de
[Moderatie tools] onder [Stickers].
Indien nog niet alle stickers zijn verdeeld, ontvangt u als (co-)moderator
een melding.
Klik op [Okay] om de query te stoppen. Zodra de sticker query klaar is,
wordt ofwel het hele tabblad [Gereedschap] ofwel alleen het submenu
[Stickers] weer verborgen (afhankelijk van het feit of andere
gereedschappen, zoals de [Kaarten], nog actief zijn)
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In het tabblad [Tekstchat] van het functiemenu kunt u statistieken
bekijken over hoeveel punten er door de deelnemers zijn verdeeld en
hoeveel punten er in totaal zijn gebruikt.

Let op: Stickers worden op een dia weergegeven totdat u
deze sluit of de kamer verlaat. Als u de resultaten van uw
vraag over een onderwerp wilt vastleggen, is het raadzaam
om zelf een schermafdruk te maken, die u vervolgens kunt
opslaan.
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6.3 Enquêtes
Wat zijn enquêtes?

Als (co-)moderator kunt u de enquêtes gebruiken om verschillende
meerkeuzevragen te starten. Uw deelnemers kunnen stemmen en
vervolgens kunt u de resultaten tonen zodat iedereen deze kan zien.

Hoe maak ik een nieuw enquête?

Als (co-)moderator kunt u vooraf verschillende nieuwe enquêtes maken.
Open hiervoor in het functiemenu de [Moderatie gereedschappen] en
vervolgens het submenu [Multiple choice]. Daarna komt u via [+ Nieuwe
enquête aanmaken] in het bijbehorende menu.
Hier kunt u de volgende mogelijkheden selecteren en instellen:

o Vraag: Vermeld de vraag die de deelnemers moeten
beantwoorden. Een vraag moet altijd worden gespecificeerd,
zodat de enquête kan worden opgeslagen.

o Beschreiving: Een aanvullende toelichting over de gestelde
vraag.

o Schema van de antwoorden: Keuzen tussen individuele
antwoorden of diverse standaard antwoorden.

o Antwoorden (max. 30): Antwoord mogelijkheden op basis
van sjablonen of individueel.

o Aantal keuzemogelijkheden: Instelling mogelijk, of een
willekeurig aantal antwoorden, een exact aantal of tot een
bepaald aantal antwoorden mag worden gegeven.

o Moderatoren nemen deel: De mogelijkheid om aan te geven
of (co-)moderatoren aan de enquête deelnemen.
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o Onthoudingen toestaan: De mogelijkheid om onthoudingen al
dan niet toe te staan.

Kan ik mijn enquête achteraf bewerken?
Wordt het een
zonnige dag?

Zodra u een enquête heeft aangemaakt, wordt deze onder uw [opgeslagen
enquêtes] weergegeven. Klik op het pictogram [Penseel] om het menu
Bewerken te openen en wijzigingen aan te brengen in uw enquête.

Kan ik enquêtes downloaden?
Als u enquêtes heeft gemaakt, kunt u deze ook exporteren. Klik hiervoor
op de knop [Export/Import]. Nu kunt u alle aangemaakte polls downloaden
door op de knop [Alles exporteren] te klikken. Deze worden op uw
computer opgeslagen in [txt] formaat.

Gebruikerstips: U kunt niet alleen enquêtes exporteren,
maar ook importeren. Klik hiervoor op [Export/Import] en
vervolgens op [Import]. Hierdoor kunt u enquêtes die u al
hebt gedownload, uploaden. Deze zijn dan beschikbaar in de
virtuele ruimte.

Let op: Enquêtes die in de virtuele teamruimte worden
aangemaakt, worden lokaal opgeslagen en kunnen daarom
worden verwijderd wanneer de cache van de browser wordt
gewist. Wij raden u aan om veelgebruikte peilingen te
exporteren, zodat u ze desgewenst opnieuw kunt uploaden.
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Hoe kan ik een enquête starten?
Wordt het een
zonnige dag?

Zodra u als (co-)moderator een enquête heeft aangemaakt, zal deze
zichtbaar zijn in het [Moderatie tools] onder [enquête] in uw [opgeslagen
enquêtes]. Door op de naam van de poll te klikken krijgt u een [enquête
preview].
Hier kunt u uw instellingen controleren, bewerken, verwijderen of de
enquête starten. Klik hiervoor op de knop [Start enquête] linksonder. Klik
op de knop [Annuleren] om terug te keren naar uw opgeslagen enquêtes.

Hoe neemt u aan een enquête deel?

Zodra een enquête is gestart door de (co-)moderator, verschijnt het
tabblad [Gereedschappen] in het [Functiemenu] voor alle deelnemers. Een
overlay brengt de deelnemers rechtstreeks naar de enquête en zij kunnen
deze beantwoorden. De antwoorden worden verzonden via de knop
[Stemmen].

Hoe kan ik een enquête beëindigen?

Als (co-)moderator kunt u de status van de op dat moment gestarte
enquête bekijken in de [Moderatie gereedschappen] onder [Enquêtes]. Op
basis van de uitgebrachte stemmen en onthoudingen kunt u inschatten
hoeveel deelnemers al hebben gestemd en wanneer u de peiling kunt
beëindigen. Klik op de knop [Einde enquête] om de enquête voor alle
deelnemers in de virtuele ruimte te beëindigen.
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Hoe worden de resultaten van de enquête weergegeven?
Direct na afloop van een enquête ziet u als (co-)moderator het resultaat
van uw enquete in tekstvorm bij de [Moderatie gereedschappen]. De
absolute waarden en de percentages worden weergegeven.
Onder het resultaat in het [Diagram] gebied kunt u nu de [Weergave] op
de vitero tafel bepalen. U kunt het diagram type opgeven, een
sorteervolgorde kiezen en bepalen of er een legenda/label moet worden
getoond voor de [Antwoord mogelijkheden] en de [Absolute waarden]. Met
de knop [Toon diagram] kunt u de resultaten weergeven op de vitero tafel
en worden deze zichtbaar voor alle aanwezigen.

Gebruikerstips: U kunt de opties voor uw weergave op elk
gewenst moment wijzigen wanneer het diagram bovenaan
staat. Dit geeft u de mogelijkheid om te switchen tussen
verschillende grafiekvormen.
Opmerking: De keuze tussen kolom-, taart- en
donutschema's is alleen mogelijk als er maar één
antwoordoptie kan worden gegeven.

Hoe kan ik als moderator het resultaat van de enquête uit het
weergavegebied verwijderen?
Om het resultaat van de enquête te verwijderen uit het weergavegebied,
klikt u op de knop [Terug naar overzicht] bij de [Moderatie tools] onder
[Survey]. Het lege, blauwe weergavegebied wordt dan weer weergegeven.
Onder [Tekst Chat] in het functiemenu kunt u, als de moderator die de
peiling heeft gestart, de resultaten bekijken nadat u klaar bent.
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Opmerking: Wanneer u de resultaten via de knop [x]rechts
boven in het tafel menu sluit , kunt u de antwoorden
opnieuw tonen totdat de enquête via [Terug naar overzicht]
definitief wordt beëindigd.
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Aanvullende hulpmiddelen
7.1 Pointer / aanwijzen / markeren
Wat is aanwijzen?

Aanwijzen/markeren is een hulpmiddel [Referencing] bij de [Moderatie
tools], waarmee u als (co-)moderator een aanwijspeil of pointer kan
activeren, om een specifieke plaats op een slide voor iedereen te
markeren.

Kan ik de weergave aanpassen?

Via het menu [Referencing] in de [Moderatie tools] heeft u als (co-)
moderator de mogelijkheid om te kiezen tussen vier weergaven van de
tool. Bovendien zijn er tien verschillende kleuren beschikbaar om de
geselecteerde weergave aan te passen.

Hoe kan ik aanwijzen/markeren gebruiken?
Als (co-)moderator heb je twee mogelijkheden om de verwijzing te
gebruiken: via de bijbehorende icoon op de tafel menubalk of via de
bijbehorende functie in het menu [Moderate tools]:
[Functie menu] > [Moderatie tools] > [Referencing]
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Wanneer u de aanwijspeil in de tafel menubalk gebruikt, sleept u deze
gewoon naar de vitero tafel.
U kunt ook het menu [Referencing] gebruiken, vervolgens de gewenste
weergave te selecteren en door middel van drag & drop op de tafel te
plaatsen. Dit kan zolang de token uit de tabelbalk nog niet naar het
weergavegebied is gesleept.
Opmerking: Voor moderator en co-moderator is er slechts
één gemeenschappelijk marker beschikbaar, welke door
beide moderatoren gelijkelijk kan worden aangepast en
gebruikt.

Hoe kan ik de aanwijsrichting veranderen?

Standaard wijst de marker naar de linkerbovenhoek. U kunt echter wel de
aanwijsrichting aanpassen. Ofwel verandert u de oriëntatie met behulp van
het [Referencing] menu en de daarin opgenomen richtingscirkel, ofwel
gebruikt u de [SHIFT] toets op uw toetsenbord. Beweeg uw muis over de
marker totdat er een handsymbool verschijnt. Houd nu de [SHIFT]-toets en
de linkermuisknop tegelijkertijd ingedrukt en draai de marker in de
gewenste richting.

Wie verwijder ik de marker van een slide?

Als u de marker van uw slide wilt verwijderen, kunt u deze buiten het
presentatiegebied slepen. Er verschijnt dan een witte lijn op de marker. Als
u het nu los laat, keert de marker automatisch terug naar zijn plaats in de
tafel menubalk.
Opmerking: De marker verdwijnt zodra u naar een volgende
slide gaat of bijvoorbeeld een enquête start. Dit betekent dat
u het op elke slide opnieuw moet activeren.
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7.2 Highlighter
Was is de Highlighter?
Met de Highlighter heeft u de mogelijkheid om individuele elementen in de
ruimte te markeren voor alle aanwezigen door met de muis over de
gearceerde gebieden te bewegen. Het betreffende element krijgt dan een
groene pulserende rand. Zo kunnen de andere deelnemers zien waar de
muis naar wijst.

Hoe kan ik de Highlighter activeren?

In het rechtergedeelte van de kamer menubalk kunt u de [Highlighter] als
moderator of co-moderator activeren door op het viziersymbool te klikken.
Hierdoor verandert het grijze [Geluidsgolven]-symbool in rood en worden
achter de afzonderlijke bedieningselementen van de virtuele ruimte
gearceerde gebieden weergegeven.

Let op: Slechts één moderator kan deze functie in de
virtuele ruimte gebruiken. Als de andere moderator ook op
de markeerstift klikt, wordt de functie in eerste instantie
gedeactiveerd.

Gebruikerstip: Als de deelnemers niets kunnen horen in de
kamer, is het aan te raden om de markeerstift te gebruiken
om de weg te wijzen naar de audio-instellingen, zodat de
betrokkenen deze kunnen controleren en aanpassen.
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Kan ik ook elementen binnen een menu markeren?
Elementen die u kunt markeren bevinden zich direct in de virtuele ruimte,
rond of op de tafel, evenals in alle andere menu's. Zodra u binnen een
menu aangeeft dat de deelnemers zich niet hebben geopend, zien ze een
snellere groene knippering rond het bedieningselement dat het betreffende
menu oproept. Dit geeft aan dat ze de "track" moeten volgen en het menu
moeten openen.
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Opslaan
8.1 Sessie Recorder
Was is de Sessie Recorder?

U kunt de Sessie Recorder gebruiken om opnames te maken van uw sessie
in de virtuele ruimte. Als groepsleider heeft u de mogelijkheid om een
opnamecomputer te definiëren of de sessie op uw eigen computer op te
nemen. De opnames worden in mp4-formaat opgeslagen op de
opnamecomputer.
Opmerking: De sessierecorder kan alleen worden gebruikt
door teamleaders, in combinatie met de vitero inspire
software client op de opnamecomputer. Bovendien moet u
voor de betreffende module een licentie hebben.

Hoe kan ik de Sessie Recorder op mijn eigen computer gebruiken?

Om opnames te maken op uw eigen computer terwijl u deelneemt aan de
sessie, moet u eerst de Sessie Recorder instellen. Open hiervoor het menu
[Functiemenu], vervolgens het menu [Moderatie tools] en het menu
[Sessie-recorder]. Met de knop [Start Setup] kunt u de benodigde
bestanden en het programma [Virtual Audio Capture Grabber] downloaden.
Stel vervolgens de [Virtual Audio Capture Grabber] in door de instructies
op het scherm te volgen. Deze installatieprocedure moet eenmalig worden
doorlopen.
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Na een geslaagde installatie kunt u de opnamefunctie activeren via een
schuifregelaar in [Moderatie tools] onder het item [Session Recorder]. Een
[Start] en [Stop] knop zullen dan verschijnen in de kamer menubalk,
evenals een wit kader rond het opnamegebied.
Let op: Om de geluidsopname tijdens de opname op uw
eigen computer te laten werken, is een audioverbinding via
Voice-over-IP noodzakelijk. Audio kan niet worden
opgenomen via een telefoonverbinding.

Hoe stel ik mijn opname computer in?

Als u een externe computer wilt gebruiken voor de opname in plaats van
uw eigen computer, kunt u deze definiëren als de opnamecomputer voor
uw sessie.
Start hiervoor de vitero inspire.exe op de gewenste computer en log in
met een extra vitero gebruikersaccount. De gebruikersaccount die op de
opnamecomputer wordt gebruikt, moet worden toegewezen aan het team
waarvan u de sessie wilt opnemen en moet teamleader rechten hebben.
Aangezien u uw eigen gebruikersaccount nodig heeft voor deelname aan
een sessie, moet u deze gebruiker credentials niet gebruiken voor dit doel.
Ga naar de virtuele ruimte waarin uw sessie plaatsvindt en open
vervolgens het menu [Instellingen] en selecteer [Session Recorder].
Als u de computer voor de eerste keer gebruikt om op te nemen, moet u
eerst de Session Recorder instellen. In dit geval wordt de knop [Start
Setup] in het menu weergegeven. Klik op deze knop om de benodigde
bestanden en het programma [Virtual Audio Capture Grabber] te
downloaden en stel vervolgens de [Virtual Audio Capture Grabber] in door
de instructies op het scherm te volgen.
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Na de installatie kan de gewenste computer worden ingesteld als de
opnamecomputer met de schuifregelaar [Activeren].

Een camerapictogram wordt dan weergegeven op de avatar van de
ingelogde account. Als u nu vanaf uw eigen computer aan de sessie
deelneemt en een opname start, wordt deze op de opname computer
aangemaakt en opgeslagen.
Opmerking: De opnamecomputer kan geen media plaatsen
of aansturen en kan geen interacties starten of deelnemen.
Let op: Om de geluidsopname tijdens een sessie te laten
werken, is het noodzakelijk dat er een audioverbinding via
Voice-over-IP op de opnamecomputer bestaat. Als er een
telefoonaansluiting is, kan er geen geluid worden
opgenomen.

Hoe start ik een opname?

Zodra u de Sessie Recorder heeft geactiveerd, kunt u de opname starten
door op de rode [Start] knop te klikken. Het witte kader rond het
opnamegebied, dat standaard de hele ruimte beslaat, en het label van de
opnameknoppen worden na de start rood. Er wordt ook een knipperende
rode stip naast het label weergegeven. Zo kunnen alle aanwezigen zien dat
er op dit moment een opname aan de gang is. Klik op de knop [Stop] om
de opname te stoppen.
Gebruikerstips: Terwijl een opname bezig is, kunt u
opnieuw op de [Start]-knop drukken om een nieuw
opnamebestand te maken. Op deze manier kunt u de
opname van pauzes vermijden.
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Welke mogelijkheden zijn er om op te nemen?
Standaard wordt de gehele ruimte inclusief de menu's vastgelegd. U kunt
echter het opnamegebied in het [Sessie Recorder] menu aanpassen. U
hebt de volgende opties:
Alles: Het opnamegebied beslaat de gehele virtuele
ruimte. Het vitero tafel, de avatars, evenals de
menubalk van de ruimte en de persoonlijke menubalk.
Bovendien worden de menu's van de persoon op de
(co-)moderator plaats opgenomen.
Ruimte: Het opnamegebied omvat de vitero tafel en
de avatars. Alleen dit wordt opgenomen.
Belangrijke opmerking: Als de opname met deze
selectie wordt gestart, kunnen er geen menu's worden
geopend of gesloten op de computer die aan het
opnemen is. Bovendien kan het zoomniveau niet meer
worden gewijzigd.
Tafel: Het opnamegebied omvat alleen het
weergavegebied. Alleen de inhoud die op de tabel
wordt weergegeven, wordt opgenomen.
Belangrijke opmerking: Als de opname met deze
selectie wordt gestart, kunnen er geen menu's worden
geopend of gesloten op de computer die aan het
opnemen is. Bovendien kan het zoomniveau niet meer
worden gewijzigd.

Waar wordt de opname opgeslagen?

Standaard wordt de opname opgeslagen op de computer die aan het
opnemen is, onder het pad [C:\Gebruikers\Documenten\vitero]. De
opslaglocatie kan tijdens de sessie worden aangepast. Open hiervoor de
instellingen en het menu [Session Recorder].
U kunt naar de gewenste opslaglocatie gaan en deze selecteren via de
knop [Select Folder].
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Let op: Verander de opslaglocatie niet tijdens een opname,
omdat dit de opname kan beschadigen.

Wanneer wordt de opname gestopt?
Een opname wordt gestopt als u de opname zelf stopt met de [Stop] knop
of als u een van de volgende functies gebruikt:

o Activatie van de Coffee cup
o Wisseling van ruimte (plenair en subrooms)
o Deactiveren van de opnamefunctie
o Uitloggen op de opname PC
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Instellingen
9.1 Audio
Hoe kan ik mijn geluidvolume aanpassen?
In vitero inspire kunt u uw geluidsvolume op drie verschillende manieren
instellen
In het menu [Instellingen] onder [Audio]: In [Audioinstellingen] kunt u met een schuifregelaar het volume van uw
luidsprekers en de gevoeligheid van uw microfoon naar wens
aanpassen. Met de knop [Play testsound] en de geluidsmeter
voor de microfoongevoeligheid heeft u de mogelijkheid om uw
luister- en spreekvolume precies aan te passen. Als u spreekt,
moet de geluidsmeter een groen gebied laten zien tussen de
twee witte markeringen.
Via het luidsprekersymbool in de het persoonlijke menu
Het tweede pictogram aan de linkerkant van uw persoonlijke
menubalk geeft u de mogelijkheid om uw luister- en
spreekvolume te controleren. Dit kan hier worden aangepast
met behulp van de respectievelijke schuifregelaars.
In het menu [Deelnemers] in het Functie menu: Klik op uw
naam om de volumeknoppen te openen. Moderatoren of
teamleaders kunnen ook het volume van andere deelnemers
instellen.
Opmerking: Als u via de browser deelneemt, wordt is het
geluidsvolume gekoppeld aan uw instellingen van uw
besturingssysteem. Dit betekent dat u mogelijk het volume
in uw besturingssysteem moet aanpassen als de instellingen
van de virtuele ruimte niet het gewenste resultaat oplevert
Let op: In de verschillende browsers zijn niet alle functies
voor de audio-instellingen hetzelfde. Via de Quick Audio
Guide en de hierin beschreven stappen, kunt u uw
instellingen optimaal instellen.
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Hoe kan ik van apparaat wisselen?

Onder [Audio] in het menu [Instellingen] kunt u het juiste apparaat voor
uw luidsprekers/hoofdtelefoons en microfoon instellen. Om dit te doen,
kunt u de lijst met beschikbare apparaten weergeven met behulp van het
respectievelijke uitklapmenu en het juiste apparaat selecteren.

Opmerking: Als u uw headset pas na het betreden in de
virtuele ruimte aansluit, is het raadzaam om het keuzemenu
voor de keuze van het apparaat bij te werken door het te
openen en te sluiten.
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9.2 Avatar
Was is het Avatar menu?

In het menu [Avatar] kun je de instellingen aanpassen die van invloed zijn
op je eigen avatar (d.w.z. de weergave van je persoon in de virtuele
ruimte). U kunt hier uw naam aanpassen of uw eigen foto maken.

Hoe verander ik mijn naam?

Open het menu [Instellingen] en het menu [Avatar]. Daar kunt u de velden
Titel, Voornaam en Achternaam bewerken. Klik in het betreffende veld en
voer uw wijzigingen in. Vervolgens kunt u de wijzigingen voor de huidige
sessie opslaan door op de knop [Toepassen] te klikken. Het naamplaatje
kan op elk moment worden gewijzigd.

Hoe kan ik mijn Avatar weergave aanpassen?

Open het menu [Instellingen] en het menu [Avatar]. Klik vervolgens op de
knop [Maak afbeelding]. In het voorbeeldvenster kunt u het ronde gedeelte
zien dat in de avatar wordt weergegeven. Klik nogmaals op de knop [Maak
maken] en klik op [Toepassen] om de afbeelding in de avatar weer te
geven. Het avatarbeeld kan op elk moment worden gewijzigd.
Opmerking: Voor het maken van een avatarbeeld is een
webcam nodig.

Benutzerhandbuch vitero inspire o V2006NL18
vitero GmbH o Nobelstr. 15 o 70569 Stuttgart o Germany
In de BeNeLux vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.

66/77

Kunnen aanpassingen aan de Avatar blijvend opgeslagen worden?
Standaard worden de wijzigingen in het [Avatar] menu alleen opgeslagen
voor de huidige lopende sessie. Als u de schuifregelaar [Permanent
opslaan] activeert bij het bewerken van de naamkaart of de
avatarafbeelding, worden de wijzigingen opgeslagen in uw viterogebruikersaccount en weergegeven elke keer dat u zich in een virtuele
ruimte bevindt.

Opmerking: Om wijzigingen in je avatar permanent te
kunnen opslaan, is een vitero-gebruikersaccount nodig.
Daarom, wanneer je inlogt met een sessiecode zonder een
account, zijn alleen tijdelijke aanpassingen aan je avatar
mogelijk.
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9.3 Inrichting van de virtuele ruimte
Welke aanpassingen kan ik maken?
Als teamleader of administrator is het tabblad [Room] beschikbaar in het
gedeelte [Environment] van het menu [Instellingen]. Daar kunt u de
[Naambadges] en het aantal [Zetels] van de kamer wijzigen en het [Tafel
menubalk] individueel aanpassen.

Hoe kan ik het aantal zetels aanpassen?
In vitero inspire kunt u, afhankelijk van de beschikbare module voor het
aantal zetels, verschillende rijen stoelen instellen. Open hiervoor het
uitklapmenu onder [Plaatsen] in het menu [Kamer] en selecteer de
gewenste hoeveelheid.
Voorbeeld: Als er een 46-module beschikbaar is, heeft u één bovenste rij
stoelen met 6 of 10 stoelen, een complete (U-vormige) rij met 16 of 26
stoelen en 2 complete rijen stoelen met in totaal 46 stoelen.
Opmerking: Als u een niet gereserveerde kamer betreedt,
bestaat de standaard instelling uit 13 zitplaatsen. Zodra uw
sessie start, wordt het aantal plaatsen aangepast aan uw
geboekte hoeveelheid.

Wat gebeurt als ik het aantal plaatsen verander?
Als er door een verandering in het aantal stoelen bezette plaatsen
verborgen zijn, worden de avatars van de betreffende deelnemers
automatisch verplaatst naar een andere vrije plaats.
In principe kunnen de deelnemers op elk gewenst moment van plaats
wisselen door op een lege stoel te klikken. Teamleaders en administrators
kunnen ook de avatars van andere deelnemers op een stoel slepen.
Opmerking: Je kunt niet minder stoelen in de virtuele
ruimte instellen dan er avatars in de kamer aanwezig zijn.
Als u bijvoorbeeld 11 deelnemers in de virtuele ruimte heeft,
kunt u geen rij stoelen met 10 stoelen instellen.
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Hoe kan ik de tafel menubalk instellen?
Via het menu item [Room] in het menu [Instellingen] kunt u de volgende
functies op uw tafelbalk tonen of verbergen:
Screen Sharing: Is standaard geactiveerd. Indien deze
gedeactiveerd is, kan de functie worden opgeroepen via de
[Moderatie tools] (symbool op de Tafel menubalk of in het
functiemenu).
Display: Is standaard geactiveerd. Indien deze gedeactiveerd
is, kan de functie worden opgeroepen via de [Moderatie tools]
(symbool op de Tafel menubalk of in het functiemenu).
Webcam: Is standaard geactiveerd. Indien deze gedeactiveerd
is, kan de functie worden opgeroepen via de [Moderatie tools]
(symbool op de Tafel menubalk of in het functiemenu).
Muis/Microfon: Is standard geactiveerd. Indien deze
gedeactiveerd is, kan de besturing op afstand niet aan andere
deelnemers worden gegeven.
Microfoon: Is standard geactiveerd. Indien deze gedeactiveerd
is, kan om te spreken de moderatie microfoon of de [Push-toTalk-Funktie] worden gebruikt. Bovendien kunnen door de (co-)
moderator nog steeds doormiddel van een click op de avatar
microfoons worden uitgedeeld.
Webcam/Mikrofon: Is standard geactiveerd. Door het geven
van de webcam-microfoon, kan ook live beeld van een
willekeurige deelnemer op de vitero tafel worden getoond.
Pointer: Is standaard geactiveerd. Indien deze gedeactiveerd
is, kan de functie worden opgeroepen via de [Moderatie tools]
(symbool op de Tafel menubalk of in het functiemenu).
Licht: Is standaard geactiveerd. Indien deze gedeactiveerd is,
kan de lichtsterkte in de ruimte niet meer worden aangepast
(aanpasbaar in licht en donker).
Gesten löschen: Is standaard geactiveerd. Indien deze
gedeactiveerd is, kunnen gebaren niet meer centraal worden
verwijderd. Een gegeven gebaar kan in dat geval alleen door de
betreffende deelnemer worden gedeactiveerd.
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Textblase löschen: Is standaard geactiveerd. Indien deze
gedeactiveerd is, kunnen gebaren niet meer centraal worden
verwijderd. Een tekstbericht kan in dat geval alleen door de
betreffende deelnemer worden gedeactiveerd.
Push-to-Talk: Is standaard geactiveerd. Indien deze
gedeactiveerd is, kan de [Push-to-talk Functie] door de
deelnemers via de [CTRL-Toets] (Windows/macOS) of via de
[Push-to-Talk] knop in je persoonlijke menubalk in de virtuele
ruimte niet meer worden gebruikt. Het recht van spreken heb je
alleen op de (co-)moderator plaats of indien je een hand
microfoon hebt gekregen
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9.4 Tekst chat
Hoe kan ik de tekst chat zien?

De tekst chat staat bovenaan het functiemenu en kan worden bekeken
door groepsleiders, beheerders, moderatoren en deelnemers.

Wat wordt hierin weergegeven?
De tekstchat bevat items voor de volgende functies, inclusief het tijdstip:
Betreden en verlaten: U kunt zien wanneer een deelnemer de
virtuele kamer is binnengekomen of heeft verlaten.
Melding: ruimte betreden / ruimte verlaten
Gebaren: Zodra een deelnemer een gebaar maakt, kan dit uit
het protocol worden gehaald. Emoji's worden niet geregistreerd.
Melding: Melding / Duim omhoog / Duim omlaag / Applaus
Tekst berichten: De volledige inhoud van de betreffende tekst
chat wordt gelogd.
Melding: Inhoud bericht
Coffee cup: De koffiekop kan gebruikt worden om te
controleren hoe lang een deelnemer afwezig is geweest tijdens
de sessie.
Melding: Coffee cup geactiveerd / Coffee cup gedeactiveerd
Wisseling van ruimte: Er wordt geregistreerd welke
werkgroep ruimte een deelnemer heeft betreden en wanneer hij
of zij terugkeert naar de plenaire ruimte.
Melding: Subroom X betreden / Mainroom betreden
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Kaartvraag: Bij de registratie van de kaartvraag kunt u zien
welke instellingen zijn ingesteld voor de kaartvraag en, bij het
afsluiten, hoeveel kaarten er zijn gebruikt en hoeveel
deelnemers er hebben deelgenomen.
Melding: Een kaartvraag werd gestart (soort vraag, soort kaart
/ de kaartvraag werd beëindigd. Er hebben X deelnemers
deelgenomen. Er werden X/X kaarten gebruikt.
Sticker vraag: De start van een stickervraag is ook zichtbaar
in de tekst chat. Zodra de vraag met stickers is beëindigd wordt
weergeven hoeveel stickers zijn gebruikt en hoeveel deelnemers
hebben meegedaan.
Melding: Een vraag met stickers werd gestart / de vraag met
stickers werd beëindigd. Er hebben X deelnemers meegedaan.
Er werden X/X stickers gebruikt.

Hoe kan ik naar specifieke bijdragen zoeken?

Via het menu [Advanced settings] bovenaan de tekst chat heeft u de
mogelijkheid om alleen entries van een bepaalde deelnemer weer te geven.
Alle interacties van de geselecteerde deelnemer worden vermeld.
Daarnaast of apart kunt u ook een filter instellen voor [Aanwezigheid]. Dit
betekent dat alleen de volgende interacties worden weergegeven:
[Betreden] en [Verlaten], [Koffiekopje] en [Kamerwissel].

Worden de gegeven opgeslagen?
Nee, vanwege de gegevensbescherming is op dit moment de opslag van
tekst chat in de virtuele ruimte voor deelnemers, groepsleiders en beheerders niet mogelijk.
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9.5 Lijst van deelnemers
Wat is de lijst [deelnemers] en waarvoor dient deze?

De [Deelnemers] lijst dient als hulpmiddel voor de moderatoren en als
overzicht van alle aanwezigen in de virtuele ruimte. De lijst toont alle
deelnemers aan de sessie. Naast de namen bevat het ook alle actieve
bewustwordingselementen. Als (co-)moderator en teamleader kunt u ook
het volume van de deelnemers regelen. Klik op de naam om de
respectievelijke audio-instellingen (luidspreker- en microfoonbediening) te
openen.
Opmerking: De geluidsinstellingen van andere deelnemers
kunnen alleen worden aangepast door moderatoren,
teamleaders of beheerders. U kunt echter op elk moment en
vanaf elke locatie toegang krijgen tot uw eigen audioinstellingen.

Hoe kan ik de [Deelnemers lijst] activeren?

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot de [Deelnemers] lijst:
Ofwel roep je het op via het functiemenu ofwel door met de
rechtermuisknop te klikken op je eigen avatar. Als u een moderator,
teamleader of beheerder bent, wordt de lijst ook geopend als u op de
avatar van een andere deelnemer klikt.
Gebruikerstips: Voor (co-) moderatoren of technische
support medewerkers is de [Deelnemers] lijst een waardevol
instrument om snel een overzicht te krijgen en om
individuele deelnemers te ondersteunen in geval van
problemen.
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Waar staan de individuele bewustwordingselementen voor?
Hieronder vindt u een beschrijving van de individuele bewustzijnselementen die in de lijst [Deelnemers] en deels ook direct bij de avatar
worden weergegeven:
Moderatiemicrofoon: Er zijn twee verschillende soorten
microfoons in de virtuele ruimte. De rode microfoons op een
witte achtergrond symboliseren de moderatie/vaste microfoons.
Ze zijn permanent verbonden met de twee moderatieplaatsen
en kunnen niet worden doorgegeven.
Microfoon: De witte microfoon op een rode achtergrond staat
voor de bewegende/hand microfoon, die door middel van dragand-drop aan een deelnemer kan worden overhandigd.
Doorgestreepte microfoon: Als een deelnemer geen
microfoon heeft of als de toegang tot de microfoon in de
browser is geweigerd, wordt een doorgestreept wit
microfoonsymbool op een donkere achtergrond weergegeven.
Zolang deze zichtbaar is, is de deelnemer niet in staat om via
audio in de virtuele kamer te communiceren.
Actief microfoonkanaal: Zodra een deelnemer een virtuele
microfoon heeft of de push-to-talk-functie gebruikt, wordt dit
pictogram weergegeven. Door de beweging van de
geluidsgolven kun je zien wie er spreekt.
Webcam/Microfoon: Door het de webcam/microfoon-token te
geven, kan het live-beeld inclusief geluid van elke deelnemer
ook worden weergegeven in de virtuele ruimte.
Muis/Microfoon: Door de muis/microfoon-token te geven aan
een deelnemer kan deze de betreffende toepassing van de
delende persoon op afstand bedienen. Ondertussen is zijn
microfoon ook ingeschakeld.
Inbellen per telefoon: Als alternatief voor VoIP kan de
audiocommunicatie in de virtuele teamruimte ook via de
telefoon plaatsvinden (alleen met inspire+). Dit wordt
aangegeven door het telefoonhoorn icoon.
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Coffee cup: De koffiekop geeft aan dat een deelnemer op dit
moment niet achter zijn of haar computer zit en dus niet actief
kan deelnemen aan de sessie. De audioverbinding is volledig
gedempt zolang de koffiekop actief is. Het tabblad [Tekstchat]
laat ook zien hoe lang een deelnemer afwezig is geweest.
Beeldscherm: Zodra de focus van vitero inspire wordt
weggehaald, bijvoorbeeld door een ander toepassingsvenster te
openen, wordt een schermpictogram weergegeven op de avatar
en in de lijst [Deelnemers]. Het symboliseert dat de aandacht
van de betreffende deelnemer momenteel niet volledig gericht
is op de virtuele teamruimte.
Funktienmenu: In de lijst [Deelnemers] geeft dit pictogram
aan dat het Functiemenu geopend is. Daar kunt u verschillende
andere functies gebruiken, zoals de tekst chat of de moderatie
tools.
Menu [Instellingen]: In de lijst [Deelnemers] geeft dit
pictogram aan dat het menu [Instellingen] geopend is. Daar
kunt u verschillende persoonlijke instellingen en, als teamleader
of administrator, kamer gerelateerde instellingen configureren.
Gebaren: In de virtuele ruimte heb je de mogelijkheid om
verschillende gebaren te activeren. Het betreffende gebaar
wordt dan dienovereenkomstig weergegeven bij je avatar en in
de deelnemerslijst.
Tekstballon: Met behulp van de tekstballonfunctie kunt u
tekstuele opmerkingen maken die vervolgens voor iedereen in
de kamer leesbaar zijn.
M
S

Detailniveaus: Het detailniveau geeft aan of een deelnemer op
dit moment minder details van de virtuele ruimte kan
weergeven (afhankelijk van de grootte en de resolutie van het

M
M

scherm). Het standaard detailniveau is [L], waarbij alle details
kunnen worden weergegeven en die niet worden weergegeven
in de deelnemerslijst. Wanneer de browser of de schermgrootte
en -resolutie kleiner zijn, schakelt het detailniveau automatisch
over naar [M] of [S].
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Dit zal worden weergegeven in de lijst [Deelnemers], aangezien
niet alle namen en bijdragen in de volledige lengte kunnen
worden weergegeven.
Let op: Telefonisch inbellen is alleen mogelijk als u de
bijbehorende licentie heeft en de optie is geactiveerd in uw
afspraakboeking in VMS.

Kan ik de weergave van de lijst veranderen?
In de lijst [Deelnemers] zelf kunt u schakelen tussen de weergaven [Lijst]
en [Avatars]. In de lijstweergave worden de namen van alle deelnemers
onder elkaar weergegeven - zonder avatarafbeelding, maar met alle
belangrijke bewustzijnselementen. In de avatarweergave zie je de
deelnemers inclusief hun foto. In beide weergaven kunt u de vermeldingen
alfabetisch sorteren op achternaam of voornaam.
Opmerking: Niet alle bewustzijnselementen kunnen in de
avatarweergave worden weergegeven. U kunt alleen alle
elementen in de lijstweergave bekijken.

Kan ik de lijst opslaan?
Op dit moment is het vanwege gegevensbescherming niet mogelijk om de
lijst [deelnemers] in de virtuele ruimte op te slaan.
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Info
vitero inspire Help: Version 2.0
vitero inspire is een product van vitero GmbH.
Voor meer informatie over bibliotheken en software die zijn gebruikt om
vitero inspire te ontwikkelen, verwijzen wij u naar de online help [Info].

vitero GmbH wordt in België, Nederland en Luxemburg
vertegenwoordigd door Blended Communication B.V.
www.blendedcommunication.nl
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