
Als u wilt beginnen, opent u de gewenste 
presentatie en klikt u op het tabblad 
Diavoorstelling.

Tip: Als uw presentatie een groot aantal dia's 
bevat, is het waarschijnlijk handiger om te 
werken in de weergave Diasorteerder. Klik op 
Beeld > Diasorteerder om dit uit te proberen.

Controleer voordat u begint met opnemen het 
volgende:
• Als u uw diaserie slechts gedeeltelijk wilt  
 opnemen, voert u eerst een van de   
 volgende handelingen uit:
 • Selecteer de dia's die u niet wilt   
  opnemen, en klik op Dia verbergen.
 OF
 • Klik op Aangepaste voorstelling >   
  Aangepaste diavoorstelling >   
  + (toevoegen).

• Gebruik de knop Try-out om de  
  tijdsinstellingen tussen dia's te wijzigen  
 zonder dat dit de gesproken tekst of   
 bewegingen beïnvloedt die u al hebt   
 opgenomen.

• Controleer of de microfoon juist is   
 ingesteld. Op de Mac gaat u naar   
 Systeemvoorkeuren > Geluid.
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 Een diavoorstelling opnemen
met gesproken tekst 
en tijdsinstellingen voor dia's

Gesproken tekst en tijdsinstellingen kunnen een automatische of internetdiavoorstelling verduidelijken. Als u 
beschikt over een geluidskaart, microfoon en luidsprekers, en een webcam (optioneel) kunt u uw PowerPoint-pre-

sentatie opnemen om zo gesproken tekst, tijdsinstellingen voor dia's, bewegingen met inkt vast te leggen.

Nadat de opname is voltooid, kan deze net als bij elke andere presentatie voor u of uw publiek in een diavoorstel-
ling worden afgespeeld of u kunt de presentatie als videobestand opslaan. uick

Als u gesproken tekst of commentaar wilt 
toevoegen aan de diavoorstelling, zorgt u 
ervoor dat de microfoon is ingesteld en werkt.
Opname starten:
1. Klik op het tabblad Diavoorstelling,   
 selecteer de dia waar u de opname wilt  
 starten en klik vervolgens op   
 Diavoorstelling opnemen.

2. Tijdens het opnemen gebruikt u Ctrl+klik  
 voor toegang tot de opdrachten voor   
 opnemen waarmee u door de dia’s kunt  
 bladeren, cursors kunt wijzigen of een  
 zwart of wit 
 scherm kunt 
 in- of 
 uitschakelen.

3. Klik op Voorstelling beëindigen om de  
 opname te stoppen.

4. Het dialoogvenster Opslaan wordt   
 weergegeven. Klik op Ja om uw opname op  
 te slaan of op Nee als u opnieuw wilt   
 opnemen.

 Bij het opslaan wordt alles overschreven  
 wat u eerder hebt opgenomen. Als u een  
 andere diavoorstelling wilt opnemen met  
 dezelfde set dia's, slaat u uw presentatie 
 bestand op onder een andere naam.

5. Klik op Afspelen vanaf het begin om een  
 voorbeeld van de opname te zien.

Wanneer u klaar bent met
opnemen en de presentatie 
wilt verspreiden, klikt u op 
Diavoorstelling instellen 
en kiest u de opties die het 
meest geschikt zijn voor uw 
publiek.
• Type voorstelling
 Weergeven in volledig   scherm  
 of in een venster.
• Opties weergeven
 Gesproken tekst of animaties uitschakelen.
• Dia's
 Kies een subset met dia's of kies een Aange 
 paste voorstelling als u deze hebt ingesteld.
• Geavanceerde dia's: Stel deze versie van de  
 diavoorstelling in, zodat mensen handmatig  
 door de dia’s kunnen bladeren.

Afspeelopties instellen

Taak

Naar de volgende dia 
of animatie gaan

Naar de vorige dia of animatie 
gaan

Naar een specifieke dia gaan

Zwart scherm in-/uitschakelen

Wit scherm in-/uitschakelen

Automatisch weergeven 
stoppen/opnieuw starten

Diavoorstelling beëindigen

Tekening op scherm 
verwijderen

Naar volgende dia indien 
verborgen

Aanwijzer wijzigen in pen

Aanwijzer wijzigen in pijl

Pijl verbergen bij verplaatsen 
muis

Snelmenu

Klikken voor volgende dia 
(alleen bij try-out)
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Als u de opname naar voorkeur hebt bewerkt, kunt u 
deze voor anderen beschikbaar maken door deze te 
exporteren en publiceren op Kaltura.

Klik onder Archief 
op Exporteren.

Kies onder bestandsindeling 
voor MP4 en klik op 
exporteren. Kies de juiste locatie waar powerpoint 
de video moet
opslaan.

Ga naar Toledo, klik op Tools en kies voor Kaltura - 
Mijn media. Klik op nieuwe toevoegen > Media-
upload en kies de video van de powerpoint die je wil 
toevoegen. Geef deze video een titel en omschrijving.

Voor verdere informatie kan je de 
studentenhandleiding van Kaltura bekijken.

Opname publiceren die u wilt delen


