Als u de docentcomputer aanzet, maakt Vision automatisch verbinding met uw standaard lesruimte en worden de leerlingcomputers als miniaturen
weergegeven. Zo kunt u direct zien waar elke leerling mee bezig is en kunt u een of meerdere computers selecteren om de lesfuncties te gebruiken.
MEEST GEBRUIKTE LESFUNCTIES
Demo: Deel uw scherm met de klas.
 Volledig scherm: Richt de aandacht van
de klas op de les. Vergrendel het
toetsenbord en de muis van de
leerlingcomputer.
 In venster: Bied leerlingen de
mogelijkheid om door te werken terwijl
u een demonstratie geeft.
 Geminimaliseerd: Leerlingen hebben
via de taakbalk toegang tot uw
demonstratie.
Leeg scherm: Trek de aandacht van
leerlingen door hun muis en toetsenbord te
blokkeren en een standaardafbeelding op
hun schermen weer te geven.
Webtoegang blokkeren: Blokkeer de
toegang tot internet op leerlingcomputers.
Liveweergave: Bekijk wat een leerling aan
het doen is door een grote weergave in
realtime van zijn of haar scherm te openen.
Afstandsbediening: Help een leerling door
zijn of haar computer van afstand te
besturen, net alsof u zelf achter de
desbetreffende computer zit.

Netop ontwikkelt en verkoopt softwareoplossingen waarmee snel, veilig en probleemloos video-opnamen, schermen, geluid en gegevens tussen twee of meer computers kunnen
worden verzonden via internet. Ga voor meer informatie naar www.netop.com.

Vision maakt altijd verbinding met de standaard lesruimte en slaat op welke lesruimten u onlangs hebt gebruikt, zodat het programma zeer snel wordt
gestart en u Vision in een mum van tijd kunt gebruiken:
Als de gewenste lesruimte niet in de lijst met
onlangs gebruikte lesruimten voorkomt, klikt u op
Lesruimtebeheer om alle lesruimten weer te geven:

Tips:
 Er fungeert altijd één lesruimte als standaard
lesruimte; deze wordt vet weergegeven.
 Klik in het dialoogvenster Lesruimten
beheren met de rechtermuisknop op een
lesruimte en selecteer Instellen als
standaard lesruimte om de lesruimte
waarmee automatisch verbinding wordt
gemaakt te wijzigen.
 Er kan met slechts één lesruimte
tegelijkertijd verbinding worden gemaakt,
namelijk de lesruimte met het pictogram
voor normale verbinding:

ENKELE ANDERE NUTTIGE LESFUNCTIES
Perspectief: Wijzig de manier waarop
leerlingcomputers worden weergegeven; er wordt
één computer per keer op groot formaat
weergegeven.
Chatten: Chat met een leerling om hem of haar te
helpen zonder de gehele klas te onderbreken. Of
chat met een groep of met alle leerlingen om hun
feedback te ontvangen.
Werkbalk: Geef de werkbalk aan de rechterkant
weer, pas deze aan en verplaats deze naar de
bovenkant van het scherm. De werkbalk is vooral
handig als u de demo in de volledige schermmodus
gebruikt, omdat de werkbalk dan nog altijd boven
aan het scherm kan worden weergegeven.
Netop ontwikkelt en verkoopt softwareoplossingen waarmee snel, veilig en probleemloos video-opnamen, schermen, geluid en gegevens tussen twee of meer computers kunnen
worden verzonden via internet. Ga voor meer informatie naar www.netop.com.

