
Vitero
Quick Start

Aanbevolen
webbrowsers

Instellingen

Zet je beveiligde omgeving uit

Gebruik een headset met kabel

Zorg voor een stabiele wifi 
of kabelverbinding

Zet zoveel mogelijk 
programma’s uit
(Skype, Outlook, …)

Regel in Vitero
jouw audio/micro

EHBO in 3 stappen

STAP 1
Refresh de ruimte

015 79 11 42

Meer handleidingen, technische info en demo-fi lmpjes? 

opleidingen.ncoi.be/campagne/train-the-trainer 

STAP 3
Bel de hulplijn 

inspire.talentmanager.io Chrome Firefox

Internet Explorer MS Edge Safari

STAP 2
Verlaat de ruimte en log terug in
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1 Shortcuts
2 Avatars: hier zie je wie in je klas  
 aanwezig is
3 Sleep één van deze iconen naar  
 een avatar om een micro of camera 
 uit te delen (tot 12).
4 Volg de chatberichten op
5 Bekijk een lijst van je deelnemers
6 Verlaat de klas
7 Deel je scherm

8 Start je presentatie
9 Zet je webcam aan
10 Beheer hoeveel vensters  
 je wil presenteren
11 Deel post-its uit
12 Deel stickers uit
13 Maak hier je poll/survey vraag 
 aan
14 Pas je pointer aan 

15 Push to talk: deelnemers kunnen praten  
 als ze de knop ingedrukt houden
16 Stuur hier een chat-bericht  naar  
 iedereen
17 Hier interageren de deelnemers
18 Regel hier je audio/micro
19 Maak hier een nieuw forum  
 topic aan
20 Activeer hier de berichtfunctie
21 Maak hier breakout rooms aan

Wat vind je waar?
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A Parameters: hier maak je een Avatar, regel je je  
 audio/webcaminstellingen, en activeer je nieuwe  
 toepassingen zoals privéberichten, subgroepen of  
 forum. Dit menu gebruik je vooral vóór de start  
 van je opleiding.

B Training tools: hier zorg je voor alle interactie  
 tijdens de training. Hier volg je ook je deel- 
 nemers op (vragen, opmerkingen, polls, enz).  
 Dit menu gebruik je vooral tijdens de opleiding.
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