
Interface en navigatie 
Via de bovenste en onderste werkbalk wissel je van 2D naar 3D zicht. Ook kun je hier snel standaard beschikbare zichtpunten selec-

teren. Met een rechtermuisklik op het werkscherm open je een contextmenu, ook hier kun je zichtpunten selecteren, visualise-

ringseffecten en 3D instellingen aanpassen. Via de playknop in de onderste menubalk maak je een rondvlucht om de ruimte.  

Gebruik het navigatie bord om snel van camera standpunt te wisselen 

Met het navigatiebord kan je zelf stand-

punten opslaan en zie je waar de camera 

is geplaatst in de ruimte. Sla een stand-

punt op door op een grijs bolletje 

(genummerd 1 tot en met 9) te klikken; 

je huidige kader wordt opgeslagen. 

Mocht je een reeds opgeslagen stand-

punt willen overschrijven, gebruik dan de 

knop opslaan. De oranje gekleurde bol 

en straal in het navigatiebord kun je ver-

schuiven om het zicht te verplaatsen.  

Onder ZICHT | CAMERA  kan de lens van 

de camera worden ingesteld, bijvoor-

beeld 55. In het menu BESTAND | IN-

STELLINGEN | CAMERA kan dit standaard 

worden ingesteld.  

ZICHT  | UITGEBREID 

Linkermuisknop ingedrukt houden om de camera te draaien 

Rechtermuisknop ingedrukt houden om de camera om een punt te draaien 

Muisscroll of Q en E voor omhoog/omlaag bewegen 

Houd beide muisknoppen ingedrukt voor draaien en scroll voor zoom 

Pijltjes en WASDtoetsen om te ‘lopen’ door de ruimte 

Bewegen door de ruimte 

Rechtsklik voor instellingen wanden / sanitair 

Camera  standpunt 

opslaan Rechtsklik om de camera te draaien, 

linksklik om te verslepen 

 
Animatie en rondvlucht starten  

Visualiseringseffecten instellen 

Als schets instellen 

     Media maken: foto, video of panorama 

Media browser geeft een overzicht van 

reeds gemaakte beelden van het project 

Phototuning, Virtual Reality en Living 

Wall zijn extra modules 



Interface  
 

 

Bovenaan het scherm zie je de bovenste werkbalk die de algemene be-
standsfuncties bevat (Bestand, Bewerken, Zicht, Help). Er zijn ook quick-
view knoppen voor de aanzichten Dakkapel, Plafond, Terugliggend, 
Wand boven, Wanden, Vloer, Muur, 3D. Alleen het aanzicht 3D is in drie-
dimensionale weergave, de andere worden in 2D weergeven. LET OP: de 
aanzichten Dakkapel, Plafond, Terugliggend, Wand boven en Wanden 
zijn alleen te zien als je in het menu Tegel werkt.  

De Werkruimte is de grootste oppervlakte op het scherm. Hier kun je 
ruimtes tekenen en sanitair en tegels plaatsen. In de werkruimte kan in 
2D of 3D weergave worden getekend. 

Aan de rechterzijde van het scherm zie je het functionele werk-
vlak oftewel het rechtermenu (3), welke verschillende menu’s en func-
ties bevat. Er zijn vijf hoofdmenu’s: Ruimte, Tegel, Sanitair, Zicht, Uitga-
ve. Elke van deze heeft verschillende submenu’s. 

De onderste werkbalk bevat onder andere de zoom en snap functies. 
De functies in de onderste werkbalk veranderen in relatie tot het huidig 
geselecteerde hoofdmenu en afhankelijk van 2D of 3D weergave. 

De sidebrowser bevindt zich aan de linkerzijde van het werkscherm. 
Afhankelijk van het menu waar je in werkt, vind je hier bijvoorbeeld pro-
ductenmandje, zichtpunten, reeds geplaatste objecten in het project… 

Het Navigatiepaneel of bord bevindt zich meestal onderin, in de rech-
terhoek van het veldscherm. Deze kan je zelf verslepen binnen het 
scherm. Het navigatiepaneel kan gebruikt worden om het zichtpunt te 
verplaatsen (in 3D weergave) en muren te selecteren. Met de functie-
knop Navigatiebord (rechterhoek onderaan) kun je het navigatiepaneel 
uit en aan zetten.  

Rechtsklikken op de objecten of oppervlakten in 2D of 3D opent een 
contextueel menu met verschillende functieopties, deze functies zijn 
meestal ook bereikbaar via het Bewerken in de bovenste werkbalk. 



Klik op Ruimte snel in het menu Ruimte | Muur en kies een van de vormen. Pas de maten aan en klik op OK. 

Het is eventueel ook nog mogelijk om de ruimte te draaien en of te spiegelen 

Na het plaatsen en tijdens het ontwerpen kun je de muureigenschappen zoals de maten altijd nog aanpassen.  

De standaard hoogte van een ruimte is instelbaar in het menu BESTAND | BASISINSTELLINGEN  (sneltoets CTRL + K). 

Ook de dikte van muren en wanden, kleuren van ramen en deuren etc. zijn standaard instelbaar. Zo hebben de muren, 

wanden, ramen en deuren de gewenste dikte en hoogte als je gaat tekenen en hoef je het niet achteraf per onderdeel 

aan te passen. 

Klik op een muur. De eigenschappen worden in het rechtermenu  

getoond. Pas maten aan door de maat te overschrijven of m.b.v. de —

en + toetsen. 

Rechtsklik tussen de—en + om de stap aan te passen. 

Rechtsboven in het scherm kun je kiezen voor een ander aanzicht  

                           

     Wand,           Vloer,      een van de muren of 3D 

In de onderste menubalk vind je diverse hulpfuncties om in 2D te kunnen in– en uitzoomen, het raster aan te 

passen en de snap in te stellen. 

Ruimte ontwerpen 

Het navigatiebord toont de  

geselecteerde muur en kun je 

gebruiken om een andere muur 

te selecteren 



Handmatig ruimte tekenen 
Klik op de knop Muren tekenen om handmatig muren te plaatsen. Teken een ruimte altijd met de klok mee 
(anders staan de binnen en buitenmuren verkeerd om, dit geeft problemen bij betegelen en plaatsen van 
het dak). Beweeg de muis in de richting van de muur en tik op je toetsenbord de lengte in en druk op enter. 
Of sleep de muur in de juiste lengte. Gebruik de knop Ruimte sluiten nadat je drie muren hebt getekend. 
De ruimte wordt dan automatisch gesloten.  

in 2D vloer zicht 

Quick tips:  
 
Muren zijn altijd de buitenste 'wand' van het project. Wanneer je bijvoor-
beeld een appartement tekent, gebruik je wanden om ruimtes in te delen en 
de muren vormen dan de buitenste schil. 
 
Ronde muren teken je met CTRL (aan bolletje trekken na plaatsen om  
ronding naar buiten of binnen te draaien). 
 
Haakse modus aanzetten met SHIFT (of selecteer 90 graden of vrij).  
 
Voordat je de muren tekent, kan je de waardes van eigenschappen muur al 
instellen. Zo hebben de muren de gewenste dikte en hoogte als je gaat teke-
nen en hoef je het niet achteraf per muur aan te passen. Onder basisinstel-
lingen (CTRL+ K) kun je instellingen bepalen.  
 
Muren Splitsen met linkermuisknop > splitsen in muurzicht of vloerzicht.  
 
Ruimte spiegelen via de knoppen. Let op hoe sanitair mee-spiegelt. Vaak 
zijn sanitair objecten symmetrisch, maar het kan bijvoorbeeld bij douche-
wanden problemen geven. Dit wordt dan in rood weergeven in de uitgave 
stuklijst sanitair. Onder Instellingen kun je onder sanitair geometrie opties 
aan geven of sanitair gespiegeld dient te worden. 
 

Plattegrond inladen om over te trekken: roep het contextmenu op met 

rechtermuisklik op het werkscherm en selecteer > achtergrond afbeelding 

laden. Zet dan de juiste schaal. Als je klaar bent, selecteer je geen tonen. 



Als de muren zijn geplaatst, dan kunnen de ramen, deuren, nissen, openingen en wanden worden gezet.  

Wanden zijn er in diverse vormen, een scheidingswand kun je 

enkel of doorgaand tekenen.   

 

Dubbelklik op een geplaatste wand om deze exact op 

maat te maken. Dit kan ook later nog als de tegels ge-

plaatst zijn. 

Teken een vrije scheidingswand punt voor 

punt. Via de padconstructie opties kun je  

dikte en de richting instellen.  

 Druk op CTRL om een ronde vorm te maken.  

Druk SHIFT in om schuin te tekenen, de exac-

te maat kan nu ook worden ingeven. 

Achteraf kun je d.m.v. een dubbelklik de 

wand weer geheel aanpassen. 

Je kunt alleen in rechte gedeelten van een 

wand een deur, raam of opening plaatsen. 

Tips: 

Een vrije wand kun je ook in muurzicht teke-

nen, bijvoorbeeld om een trap te tekenen. 

Een blok kun je via eigenschappen zowel  

onder als boven afschuinen. 

Ramen, deuren, nissen en wanden kun je ko-

piëren en via plakken nog een keer plaatsen. 

(CTRL+C  en CTRL + V) 

Ruimte indelen 

Linksklik op de knop deur of raam. Beweeg je muis 

naar de gewenste plek op een muur om deze te 

plaatsen met een muisklik.  

 

Rechtsklik op de deur of raam knop om de vormge-

ving aan de passen.  De knop Deur/raam constructie 

gebruik je om een reeds geplaatste deur / raam aan 

te passen. Gebruik de knop Stijl op Alles toepassen. 

om de ingestelde eigenschappen op alle andere  

deuren/ramen in je project toe te passen. 

Hier kun je de eigenschappen, beslag en opening aan-

passen. Ook in 3D-zicht kun je aanpassingen doen. 

Dubbelklik in het werkscherm om handmatig het 

raam/deur te vergroten of verkleinen.   

 

In de standaard systeem instellen (CTRL + K) kun je 

voor al je projecten een standaard materiaal instellen 

voor de ramen en deuren.  

Linksklik op de muur waarop 

je de wand wilt plaatsen 



Plaats de deur op een muur, dubbelklik na plaatsing en voer de maten in (klik op huidige maten en voer 

nieuwe waarde in). 

Een raam kun je in muurzicht exact maatvoeren. 

Let ook op de  

inbouwdiepte van het 

raam, dit is belangrijk 

voor het aantal  

benodigde tegels. 

Een nis plaats je op dezelfde manier als een raam. Een vrije nis teken je in muurzicht. Linksklik voor ieder punt 

en eindig op het eerste punt.  Let op: een nis kun je niet op een vrije wand tekenen.  

Dubbelklik op een vrije nis om onderstaand menu op te roepen, je kunt onbeperkt punten toevoegen,  

verwijderen en rechte lijn veranderen in een boog. 

Selecteer de lijn die je wilt aanpassen en klik op bijvoorbeeld naar boog. Met het bolletje kun je de boog groter 

en kleiner slepen en/of naar binnen/buiten laten buigen. 

Een opening teken je op gelijke wijze als een nis, in muur of in wandzicht. 



Menu TEGELS  | ZETTEN | TEGELS geeft toegang tot de TEGELBROWSER.  

Links in het scherm worden de beschikbare merken getoond, per merk 

worden de series getoond. 

Met behulp van het filter kun je snel tegels vinden, in snel zoeken kun je 

het bestelnummer ingegeven. Of filter op bijvoorbeeld formaat. 

Tegels die je vaak gebruikt kun je in de favorieten zetten, rechtsklik op de 

tegel die je hieraan wilt toekennen. Je kunt tegels ook in een mandje 

plaatsen, vanuit het mandje kun je dan de artikelen oproepen.    

Dubbelklik op de tegel die je wilt plaatsen of klik op OK. 

Rechtsklik op eenvoudig en kies 

uit een van de zet opties: 

 

In het venster tegelkeuze kun je 

bepalen met welke tegels het  

patroon wordt gemaakt. Klik op 

een tegel om deze op plek een te 

zetten.  

Klik onderin hoe je de sortering van de tegels wilt. Met verband actief kun je het verband bepalen om in verband te 

tegelen.  

Rechtsklik op Verband om zelf 

een verband te ontwerpen.  

Sleep de gewenste tegels naar 

het ontwerpvlak. 

Druk SHIFT in om meerdere 

aangrijpingspunten te krijgen. 

In het tabblad monster staat 

de bibliotheek met opgesla-

gen tegelverbanden. 

Rechtsklik tijdens het slepen 

om een tegel te draaien. 

Tegels 

Klik op het x om 

een filter uit te 

zetten 

Filter op 

bestelnummer, type 

en maat 



Rechtsklik op eenvoudig, verband… 

om de manier van tegel zetten te kiezen.  

Selecteer in een keer de gewenste 

gebieden voor betegeling 

Bepaal hier het tegelstartpunt 

Klik op de knop voegen… om 

zowel de wand als vloervoeg 

aan te passen 



Het menu  SANITAIR  | SANITAIR  geeft toegang tot de SANITAIRBROWSER.   

Links in het scherm worden de beschikbare merken getoond, per merk worden 

de series getoond. Met behulp van het filter kun je snel artikelen vinden, in snel 

zoeken kun je het bestelnummer ingegeven. Of selecteer op breedte, dikte of 

hoogte. 

Artikelen die je vaak gebruikt kun je in de favorieten zetten, rechtsklik op het 

artikel wat je hieraan wilt toekennen. 

Je kunt artikelen ook in een mandje plaatsen, vanuit het mandje kun je dan de 

artikelen oproepen.  

Dubbelklik op het artikel of klik op OK als je een artikel wilt plaatsen. 

Selecteer meerdere artikelen en groepeer de artikelen tot één object (sneltoets CTRL + G). Degroepeer met CTRL + U. 

Of selecteer in het contextbrowser Objecten groeperen.  

Ook in 3D kunt u artikelen groeperen, klik een artikel aan en druk op CTRL en klik de andere artikelen aan. Druk daarna op CTRL + G 

Of selecteer via de siderbrowser / verkenner de artikelen om te groeperen, houd ctrl of shift ingedrukt.  

Rechtsklik op een groep om deze in de bibliotheek op te slaan, later kunt u deze onder WANDEN en onder SANITAIR opzoeken en 

snel weer plaatsen.  Ook in een groep kunt u één artikel vervangen met een rechtsklik op het artikel. Kies voor : 

Sanitair groeperen 

Selecteer Object types onder Zicht om 

de sanitairbrowser op dergelijke wijze 

te sorteren . 

Sanitair 

 

In de sanitairbrowser vind je de tabbladen ViSoft360 en Sketchup 3D warehouse. Hier kun je direct 3D objecten in je projectruimte 

laden. Je krijgt tevens de optie om de objecten in je eigen bibliotheek op te slaan. Ook van andere websites kun je 3D-objecten  

downloaden en direct importeren via drag and drop.  



Dubbelklik op een geplaatst object om het exact te plaatsen, of kies voor centreren in de onderste taakbalk. Met  CM voer je de 

exacte maat in tussen twee punten, zoals in het voorbeeld hier rechts. Met de derde optie centreer je het object tussen twee 

punten.  

Sleep het object naar de muur  

waartegen het geplaatst moet worden 



Het menu  ZICHT | CAMERA  geeft toegang tot alle camera instellingen, voor kleinere ruimten is het mogelijk een groothoek lens in 

te stellen. Zet de lens eens op 65 om het verschil te zien.   

Grenzen aanzetten toont exact wat er zichtbaar is wanneer er een afbeelding gemaakt wordt op basis van de ingegeven afbeelding 

resolutie. Raster tonen  is een hulpmiddel om de afbeelding te positioneren. Perspectief optimaliseren past het beeld zodanig aan 

dat alle staande lijnen exact verticaal zijn. Volledig beeld laat alleen de 3D presentatie zien, met ESC verschijnt het menu weer. 

Een internet platform waarop ViSoft-gebruikers hun ontwerpen kunnen presenteren, dat is 
het www.visoft360.com platform. Direct vanuit de mediabrowser in ViSoft kunt u afbeeldingen en panora-
ma’s plaatsen in uw eigen omgeving op het 360 platform. Uw klanten kunnen vanuit een internet browser of 
met de gratis visoft360 app de voor hun gemaakte ontwerpen bekijken. Ook kunt u ontwerpen op uw eigen 
website tonen. 

Hoe werkt het? 

ViSoft 360 is een website die door iedereen te bekijken is, op het openbare gedeelte staan ontwerpen 
van ViSoft-gebruikers uit de hele wereld. Door op een afbeelding of panorama te klikken ziet u welke materi-
alen er gebruikt zijn en u kunt contact opnemen met de ontwerper. 

Een ViSoft-gebruiker dient zich eenmaal te registreren waarna u vanuit ViSoft afbeeldingen en panorama’s 
kunt uploaden. U kunt zelf albums aanmaken en afbeeldingen en panorama’s beschikbaar maken voor uw 
klanten. 

Registratie (op www.visoft360.com): 

Klik hier om u aan te melden als gebruiker. Na het aanmelden krijgt u een email ter bevestiging, klik even op 
de link in de email ter bevestiging. U kunt nu uw gegevens aanvullen met een logo wat in te plaatsen afbeel-
dingen en panorama’s wordt opgenomen (klik hiervoor links van de taalkeuze). 

Mijn Albums geeft toegang tot mappen waarin u uw afbeeldingen en panorama’s kunt opslaan. Via instellin-
gen kunt u mappen aanmaken of verwijderen. 

Publiceren 

Maak in ViSoft via ZICHT | UITGEBREID een afbeelding of panorama. Open de MEDIABROWSER en selecteer 
de afbeelding of panorama die u op ViSoft360 wil presenteren. 
Klik op “publiceren op ViSoft360” en vul de benodigde gegevens in die u wilt weergeven bij de afbeelding/
panorama. Klik op upload en na enige tijd krijgt u de melding dat het uploaden klaar is. Op het tab-
blad ViSoft360 krijgt u vanuit ViSoft direct toegang tot uw eigen ViSoft360 omgeving. 
Ga naar het album waar u de panorama heeft geplaatst en klik op de kleine preview waarin het hangslot 
wordt getoond.  Nadat u op delen heeft geklikt kunt u in onderstaand scherm een keuze maken:  

Alleen voor mij: de panorama blijft privé 

Mensen met wachtwoord: er moet een door u 
bedacht wachtwoord worden ingegeven als de 
panorama wordt aangeklikt. 

Iedereen 

De panorama kan door iedereen gevonden en bekeken worden. 
De url van een panorama is altijd http://visoft360.com/item/ en dan het door ViSoft360 toegekende unieke 
nummer. 

Iedereen ( zichtbaar in de galerij 

De panorama kan door iedereen gevonden en bekeken worden en wordt ook in de gallery en on-

der nieuws getoond. 

Het menu  ZICHT | LICHT   geeft toegang tot alle licht instellingen. ViSoft 

plaatst automatisch een of meerdere lampen als een ruimte is getekend. 

Zelf kunt u lampen en spots toevoegen. 

Klik op puntlicht of spotlicht en sleep de lamp in de ruimte. In muurzicht is de richting van een spot aan te geven 

 

Per lamp kan de sterkte, kleur, inbouwhoogte en vorm worden ingegeven. Ook de schaduwsoort en schaduwzachtheid zijn 

bepalend voor de sfeer in een ruimte. 

Zicht 

Spots 
Puntlicht 

Binnenvallend 

buitenlicht 

ViSoft 360 

http://www.visoft360.com/
http://www.visoft360.com/


Ieder object in ViSoft is voorzien van een textuur, dit kan keramisch wit 

zijn of bijvoorbeeld een houtsoort. Fabrikanten stellen de mogelijke  

kleuren beschikbaar, met een rechtsklik op een object kunnen de kleuren  

getoond worden. 

Het is ook mogelijk een andere textuur aan een object toe te kennen, ga 

naar ZICHT | MATERIAAL, klik op het object wat je wilt aanpassen en open 

de materiaal bibliotheek  

Selecteer de gewenste textuur of kleur en klik op OK.  De eigenschap-

pen van de gekozen textuur kun je verder aanpassen, bijvoorbeeld de 

transparantie en reflectie. 

Emissie onder Materiaal instellingen | Uitgebreid  

bootst bijvoorbeeld het effect van een licht gevende 

strook in een spiegel na. Dit wordt zichtbaar als u de 

module Phototuning gebruikt of direct in 3D. 

In dit menu kun je afbeeldingen opslaan, video’s maken, rondvlucht starten en  

visualiseringseffecten instellen. 

Visualiseringseffecten kun je hier in een keer allemaal uitzetten, handig bij 

een heel groot ontwerp of bij een wat oudere grafische kaart. Of kies  

ervoor om de spiegeling, schaduw en Global Illumination aan of uit te 

zetten en sterkte van het effect aan te passen.  

Rechtsklik op renderstyle om bijvoorbeeld in schetsmodus te werken. 

3D tegels aan geeft de dikte van de tegels weer, deze optie moet aanstaan 

als u hoekprofielen wilt visualiseren. 

Klik de gewenste 

zichtpunten aan 

En start de presentatie  

rondvlucht om de ruimte heen. 

Je kunt ook een animatie video 

opslaan.  

 

Sla foto’s, video en 

panorama op.  

In de mediabrowser vind je het  

gemaakte beeldmateriaal terug.  

Virtual Reality en Living wall zijn  

tevens extra modules 

Phototuning is een 

extra module  



Het menu  UITGAVE  geeft toegang tot PLATTEGRONDEN , STUKLIJSTEN en BEELDUITGAVE  

Al het getekende sanitair wordt automatisch in de stuklijst weergegeven. LET OP: een bestelnummer wat rood gekleurd is en  

voorzien van een vraagteken is in het ontwerp van maat gewijzigd of mogelijk gespiegeld. Het artikel kan zo niet besteld worden. 

Ook artikelen die in een groep zijn opgenomen worden als losse artikelen weergegeven. 

Klik onder Plattegrond op ruimte om de maatvoering van al het sanitair te 

controleren en aan te vullen. 

Gebruik de zoom functies om 

Doorgaande maatvoering 

zet je door links te klikken en 

voor ieder maat te voeren 

punt nogmaals te klikken. 

Met enter sluit je de lijn. 

Een eerder gemaakte afbeel-

ding kan worden toege-

voegd. Ook tekstlabels kun 

je zelf maken of uit de bibli-

otheek toevoegen. 

Een extra tekening kun je toevoegen door een doorsnede toe te voegen. 

Linksklik op het eerste punt en linksklik op het volgende punt, rechtsklik en 

klik op klaar om te stoppen. Toegekende tekening namen kun je  

overschrijven. 

Een eigen pagina kun je geheel naar wens  

samenstellen,  layout’s die je vaak gebruikt kun 

je opslaan. 

Uitgave Stuklijst sanitair 

In de explorer worden alle 

tekeningen getoond 



Klik op kolommen filter  om de stuklijst aan te passen 

Het aantal benodigde tegels is automatisch berekend. LET OP: ViSoft telt elke tegel als één stuks, in de kolom hergebruik kun je aangeven hoe tegels kunnen worden hergebruikt (klik op vraagteken). 

Via BESTAND | EXPORT kan een excel lijst van de stuklijst gemaakt worden: 

Ook kan ViSoft zo worden ingesteld dat van alle opgeslagen tekeningen de stuklijsten automatisch in een centrale database worden opgeslagen. Kijk op het ViSoft  

gebruikerscentrum voor meer informatie: support.visoft.nl. 

Het tabblad MATERIALEN toont alle gebruikte voegkleuren en toegepaste hoekprofielen. 

U kunt ook eigen artikelen ingeven,   veel gebruikte artikelen kunt u in uw eigen bestand opslaan.  

Stuklijst tegels 

Stuklijst materialen 


