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vitero Update V8.0.0: 
Belangrijke aanvullingen & verbeteringen 
 

1. vitero essentials / essentials+ 
 
1.1 Evaluatie van de gebaren als staafdiagram 
 
Gebaren die in de ruimte worden getoond, kunnen nu spontaan als grafiek 
worden weergegeven. De gebaren evaluatie kan in de vitero ruimte middels de 
functie knop ‘Enquête’ door de Co-Moderator of Moderator worden geïnitieerd. 
Het onderwerp voor een spontane evaluatie van de gebaren kan handmatig 
worden ingegeven, waarbij een tekst in de tekstballon als basis kan dienen. 
De resultaten worden doormiddel van een staafdiagram in de ruimte 
weergegeven. 
 
 
1.2 Telefonische controle van gebaren1 
 
Deelnemers die uitsluitend met een telefoon aan een vitero sessie deelnemen, 
hebben de mogelijkheid om via het toetsenbord gebaren zichtbaar te maken 
(#1= activeren / #0= deactiveren). 
 
 
1.3 Terugkoppelen en beoordelen van feedback2 
 
Op aanvraag kan een klant specifieke Enquête beschikbaar worden gemaakt 
(voor de gehele organisatie of specifieke groepen3). Tevens kan worden 
bepaald of de rapportage anoniem of gepersonaliseerd plaats vindt. Zodra 
deze optie is geactiveerd volgt na het beëindigen van een vitero sessie 
automatisch een enquête. De resultaten van de enquêtes is voor beheerders 
of organisatoren van de sessie in het Vitero Management Systeem 
beschikbaar. Deze nieuwe optie biedt de mogelijkheid voor een eenvoudige of 
uitgebreide analyse om bijvoorbeeld de acceptatie en kwaliteit van een 
training te evalueren. 
Een enquête kan een vrij tekstveld, meerkeuzevragen met één of meerdere 
keuzemogelijkheid bevatten. 
 
 
 

                                       
1 Alleen in combinatie met vitero essentials+ 
2 Voor meer informatie neem contact op met uw vitero adviseur 
3 Voor verschillende groepen kunnen verschillende enquêtes worden voor gedefinieerd.  
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2. Vitero Management Systeem (VMS) 
 
2.1 Visitekaartjes deactiveren 
 
Beheerders en organisatoren hebben de mogelijkheid om voor bepaalde 
groepen de zichtbaarheid van visitekaartfunctie via groepsinstellingen uit te 
schakelen (bijvoorbeeld vanwege privacy en gegevensbescherming) 
Wanneer deze optie voor een groep geactiveerd wordt, dan kunnen de 
deelnemers (rol; deelnemer, publiek, assistent) de details in het VMS voor 
deze groep niet meer inzien en tijdens een vitero sessie geen visitekaartje van 
anderen meer opvragen. 
 
 
2.2 Automatisch wissen4 
 
Op aanvraag kan een optie automatische wissen geactiveerd worden. Deze 
instelling biedt de mogelijkheid om vitero gebruikers gegevens ‘up to date’ te 
houden. Zodra deze functie geactiveerd is, worden gebruikers die gedurende 
een voor gedefinieerde duur niet actief zijn geweest automatisch uit het 
systeem verwijderd, zolang deze niet in een groep zitten en er geen vitero 
sessie gepland is. 
 
 
 
3. vitero event manager5 
 
3.1 Deelname overzicht6 
 
Voor groepen die bij een organisatie voor events worden gebruikt, is vanaf nu 
in de tabel zichtbaar of deelnemers die zich hebben aangemeld ook werkelijk 
aan de sessie hebben deelgenomen. 
 
 
3.2 Toestemmingsverklaring / Opmerking7 
 
Op verzoek van de klant kan in een aanmeldingsformulier een aanvullende 
toestemmingsverklaring worden geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld een 
expliciete toestemming zijn voor opname van de sessie. Aanvullende 
voorwaarden kunnen hier op verzoek ook worden opgenomen. 

                                       
4 Voor meer informatie neem contact op met uw vitero adviseur 
5 Alleen in combinatie met vitero event manager 
6 Alleen in combinatie met vitero monitoring 
7 Voor meer informatie neem contact op met uw vitero adviseur 
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4. Aanvullende functies en verbeteringen 
 
Naast de hierboven beschreven functies zijn de volgende verbeteringen en 
functies geïmplementeerd: 
 

o vitero ruimte: een avatarfoto kan nu ook via het menu 
instellingen (gereedschap symbool) op de computer “Mijn PC“ 
geüpload worden. De upload was tot op heden alleen mogelijk 
via het VMS (Mijn profiel) of doormiddel van het visitekaartje in  
de vitero ruimte (avatar menu). 

o VMS: Per direct bestaat de mogelijkheid tweewekelijkse 
terugkerende afspraken te maken. Tot op heden was, dagelijks, 
wekelijks op werkdagen of in weekenden mogelijk. 

o VMS: de standaard ruimte instellingen kunnen klant specifiek8 
worden voor gedefinieerd (wereldwijd voor de organisatie of 
voor specifieke groepen). De volgende instellingen zijn 
mogelijk: 

§ Aantal stoelen en Co-Moderator stoel 

§ Naamweergave 

§ Lay-out 

§ Aantal werkgroep ruimtes 

§ Naam van de werkgroep ruimtes 

§ Screenshots doorsturen 

§ Avatarwebcam in de ruimte toestaan 

§ Microfoon beschikbaar maken voor alle deelnemers 

§ Grote weergave applicatie delen 

§ Grote tekstballonen toestaan 

§ Avatar interacties in volledige weergave tonen 

§ Privé berichten toestaan 

§ Examen modus activeren 

o vitero ruimte / VMS: gebruikers ontvangen een bericht over de 
duur van het blokkeren van de gebruikersaccount (15 minuten), 
zodra het wachtwoord 3x verkeerd is ingevoerd. 

                                       
8 Voor meer informatie neem contact op met uw vitero adviseur 


