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Quick-Guide:  
vitero inspire Update 3.0 
Tafelmenu – Voorbeeld weergave - Webcam 

Hier vindt u de meest belangrijke wijzigingen in het gebruik van de 

virtuele ruimte vanaf versie 3.0 van vitero inspire.  

 

 

1.  Tafelmenubalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venster gerelateerde controle: In de tegelweergave verwijst dit gebied 

naar het momenteel geselecteerde presentatievenster (rood kader).  

Vaak gebruikte functies: snelkoppelingen naar de moderatie gereed-

schappen (ook scherm delen en content indien ingeschakeld), knoppen naar 

pointer, microfoon- & webcam-tokens, licht, gebaren en tekstballonnen 

verwijderen. 

Presentatieweergave: weergavegebied verdelen of stapelen, alle vensters 

sluiten, openen voorbeeld weergave. Voor zover webcam(s) worden gebruikt: 

webcam(s) boven, naast en/of over de presentatie weergeven. 
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Opmerking: tegels (vensters worden naast elkaar weergegeven), stapel 

(vensters worden achter elkaar gelegd). Een presentatie kan meerdere 

keren geopend worden, parallel worden weergeven en de slides kunnen 

onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Tevens kunnen presentaties 

en toepassingen via screen sharing gelijktijdig worden getoond. Zodra 

webcam(s) worden gebruikt, wordt automatisch gewisseld naar de stapel 

weergave. 

 

 

 

2.  Menu „Voorbeeld weergave“ in de moderatie 
     gereedschappen  

 

 

 

 

Keuzemenu tussen Screen Sharing 

en content 

Venster besturing: wisselen tussen 

tegel- en gestapelde weergave. 

Sluiten van alle geopende vensters 

(Knoppen komen overeen met de 

rechts in de tafel menubalk). 

Presentatievenster: weergave en 

volgorde van alle geopende 

presentatievensters (content- en 

Screen Sharing vensters). 

 

 

 

 

Opmerking: In de stapelweergave wordt door het selecteren van een 

voorbeeldweergave, het betreffende venster op de tafel weergegeven.  
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3.  Webcam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webcam nu met of zonder audio beschikbaar door het geven van 

de combi token (webcam+microfoon) of alleen de webcam-token. 

Tot en met 12 parallelle live-weergaven op het weergavegebied mogelijk. 

Positie van de webcams kan doormiddel van drag & drop in het 

weergavegebied door de (co-)moderator aangepast worden. 

 

Opmerking: De positie van de webcambeelden ten opzichte van een 

presentatievenster (rechts of boven) kan worden gewijzigd door een 

webcambeeld naar het gewenste pictogram te slepen. De pictogrammen 

worden automatisch weergegeven wanneer het beeld van de webcam wordt 

verplaatst. 
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