
De vitero inspire session recorder werkt alleen onder Windows en er zijn administrator 
rechten nodig om deze te kunnen gebruiken. 
 
1. De benodigde vitero inspire Windows client download je hier: 
https://vms.vitero.de/vitero/download/vitero-inspire.exe 
 

2. Eenmalig moet op de betreffende PC software worden geïnstalleerd om de video en 
audio op te kunnen nemen. 
Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt in het VMS  

 
 
 
 

3. Indien er deel wordt genomen vanuit een browser, wordt in 
het linker menu de optie session recorder wel weergeven, 
maar krijg je de melding om de vitero inspire client te 
downloaden. 
 
LET OP!  
Zodra je deelneemt via de vitero inspire client zal eenmalig op dezelfde plek een setup 
knop zichtbaar zijn waarmee een installatie proces wordt opgestart. Tijdens dit proces 
worden een 2-tal bestanden gedownload en op de juiste plek op de PC geinstalleerd. 
Doorloop dit proces en daarna kan de teamleader van het team tijdens een sessie 
waarbij de is aangegeven dat deze opgenomen dient te worden, een opname starten. 
 

4. Indien de automatische download of de automatische installatie niet mogelijk is, kan 
worden gecontroleerd of de benodigde bestanden aanwezig zijn en indien nodig direct 
downloaden en de installatie handmatig uitvoeren 
a. Installatiebestand 1: ffmpeg.zip 

https://vms.vitero.de/vitero/download/ffmpeg.zip 
Dit zip-bestand bevat de "ffmpeg.exe" en het geluidsbestand 
"session_recorder_sound.wav". Deze hoeven alleen te worden uitgepakt en 
opgeslagen in de map "vitero inspire" in de Appdata-map "% localappdata% \ vitero 
inspire") (om dit te controleren, voer Windows-toets + 'R' in voor 'Execute' =>  
Open: % localappdata% \ vitero inspire) 
 

b. Installatiebestand 2: Virtual Audio Capture Grabber 
Controleer onder "Apps en functies" of de "Virtual Audio Capture Grabber" wordt 
vermeld. Zo niet, download dan het volgende zipbestand en het .exe-bestand dat 
het bevat. Hiermee wordt automatisch de "Virtual Audio Capture Grabber" 
geïnstalleerd.  
https://vms.vitero.de/vitero/download/Virtual_Audio_Capture_Grabber.zip 
 
 



5. Zodra een sessie wordt gepland waar een opname van moet worden gemaakt (1), 
dan wordt zowel in het linker, als rechtermenu een knop sessierecorder zichtbaar. 

 
In het linker menu kun je aangeven of de betreffende PC 
al dan niet als ‘Recording Computer moet werken. 
 
LET OP!! 
Hiervoor moet deze computer in het VMS als aparte 
gebruiker en als teamleader aan het team zijn 
toegevoegd.  
 
 
 
Tevens kan worden aangegeven waar de opname moet 
worden opgeslagen. 
 
 
 
 
 

 
6. In het rechtermenu kan via de moderation case – de sessie recorder worden gestart.  

 
Daarna verschijnt de opname rechtsboven knop bij de 
teamleader en kan de opname worden gestart. 
 
 
Tevens is aan te geven welk gebied opgenomen moet 
worden. 
 

 
  



 


