
Klik rechtsboven op 3D om naar het 3D beeld te springen. Het standaard camerastandpunt wordt getoond. 

Wil je direct het geselecteerde object in 3D kunnen zien, klik dan onder op de menu  balk op 3D 

Gebruik het naviga e bord om snel van camera standpunt te wisselen 

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 





Klik op ruimte snel en kies een van de vormen.. Pas de maten aan en klik op OK 

De standaard hoogte van een ruimte is instelbaar in het menu BESTAND | BASISINSTELLINGEN   

Ook de dikte van muren en wanden is instelbaar , kleuren van ramen en deuren enz.  Tijdens het ontwerpen van een ruimte kunt u 

al�jd de maten en kleuren aanpassen. 

Klik op een muur, de eigenschappen worden rechts getoond, pas 

maten door de maat te overschrijven op m.b.v. de—en + toetsen. 

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

Rechtsboven in het scherm kun je kiezen voor 

een ander aanzicht  

Vloer   een van de muren of 3D 

Diverse hulpfunc�es om in 2D te kunnen in– en uitzoomen, het raster aan te passen en de snap in te stellen 

Het naviga�e bord toont de geselecteerde muur 





Als de muren zijn geplaatst, dan kunnen de RAMEN, DEUREN, NISSEN, OPENINGEN en WANDEN worden geplaatst 

Wanden zijn er in diverse vormen, een scheidingswand kun je enkel of doorgaand tekenen. 

Rechtsklik op de scheidingswand om een keus te maken.  

Dubbelklik op een geplaatste wand om deze exact op maat te maken. 

Dit kan ook later als de tegels geplaatst zijn. 

Linksklik op een muur om een vrije scheidingswand te maken, klik 

punt voor punt aan. Druk op CTRL om een ronde vorm te maken.  

Druk SHIFT in om schuin te tekenen, de exacte maat kan nu ook 

worden ingeven. 

Achteraf kun je d.m.v. een dubbelklik de wand weer geheel aan-

passen. 

Je kunt alleen in rechte gedeelten nog een deur, raam of opening 

plaatsen. 

Tips: 

Een vrije wand kun je ook in muurzicht tekenen, bijvoorbeeld om 

een trap te tekenen. 

Een blok kun je via eigenschappen zowel onder als boven afschui-

nen. 

Ramen, deuren, nissen en wanden kun je kopiëren en via plakken 

nog een keer plaatsen. ( CTRL+C    en CTRL + V ) 

 



Plaats de deur willekeurig, dubbelklik na plaatsing en pas alle maten aan door er in te klikken. 

 

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.  

Dubbelklik op een vrije nis of vrije wand 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. 

Een opening teken je net zo als een nis. In muur of in wandzicht. 



Menu TEGELS  | ZETTEN | TEGELS gee� 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 kies een formaat. 

Tegels die je vaak gebruikt kun je in de favorieten ze!en, rechtsklik op de 

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

plaatsen, vanuit het mandje kun je dan de ar#kelen oproepen.    

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

Rechtsklik op eenvoudig en kies uit 

een van de zet op#es: 

 

In het venster tegelkeuze kun je bepa-

len met welke tegels het patroon 

wordt gemaakt. Klik op een tegel om 

deze op plek een te ze!en.  

Klik Onder verband ac#ef aan om in verband te tegelen. Bij stap bepaal je  het verzet. 

Rechtsklik op Verband 

om zelf een verband 

te ontwerpen.  

Sleep de gewenste 

tegels naar het ont-

werpvlak. 

 Druk SHIFT in om 

meerdere aangrij-

pingspunten te krij-

gen. 



Rechtsklik op een van 

de zet op#es om een 

andere zet wijze te 

Kiezen. 



Het menu SANITAIR  | SANITAIR  gee	 toegang tot de SANITAIRBROW-

SER   

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

worden de series getoond. Met behulp van het filter kun je snel ar�kelen 

vinden, in snel zoeken kun je het bestelnummer ingegeven. Of selecteer 

op breedte, dikte of hoogte. 

Ar�kelen die je vaak gebruikt kun je in de favorieten ze#en, rechtsklik op 

het ar�kel wat je hieraan wilt toekennen. 

Je kunt ar�kelen ook in een mandje plaatsen, vanuit het mandje kun je 

dan de ar�kelen oproepen.  

Dubbelklik op het ar�kel of klik op OK als je een ar�kel wilt plaatsen. 

Selecteer meerdere ar�kelen en groepeer de ar�kelen tot één object ( CTRL + G )  Degroepeer met CTRL + U ) 

Ook in 3D kunt u ar�kelen groeperen, klik een ar�kel aan en druk op CTRL en klik de andere ar�kelen aan. Druk daarna op CTRL + G 

Of gebruik de verkenner, klik de ar�kelen aan, druk op CTRL en klik de andere ar�kelen aan.  Of klik een ar�kel aan en druk op shi	, 

klik daarna op een ander ar�kel. Alle tussenliggende ar�kelen worden nu ook geselecteerd. 

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 ar�kel vervangen met een rechtsklik op het ar�kel. Kies voor : 



Dubbelklik op een geplaatst object om het exact te plaatsen, of kies voor centreren of geef de afstand  in t.o.v. een ander object. 



Het menu  UITGAVE  gee	 toegang tot PLATTEGRONDEN , STUKLIJSTEN en BEELDUITGAVE  

Al het getekende sanitair wordt automa�sch in de stuklijst weergegeven, LET OP : een bestelnummer wat rood gekleurd is en voor-

zien van een vraagteken is in het ontwerp van maat gewijzigd. Het ar�kel kan zo niet besteld worden. 

Ook ar�kelen die in een groep zijn opgenomen worden als losse ar�kelen weergegeven. 

Klik onder Pla&egrond op ruimte om de maatvoering van al het sanitair te 

controleren en aan te vullen. Gebruik de zoom func�es om in te zoomen op 

details.  Met maatvoering kan een enkele lijn worden getrokken. 

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 a+eel-

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 overschrij-

ven. 

Een eigen pagina kun je geheel naar wens samen-

stellen,  layout’s die je vaak gebruikt kun je opslaan 



Klik op kolommen filter  om de stuklijst aan te passen 

Het aantal benodigde tegels is automa�sch berekend, LET OP ViSo	 telt elke tegel als één stuks, in de kolom hergebruik kun je aangeven of tegels kleiner dan een half hergebruikt kunnen worden. 

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

Ook kan ViSo	 zo worden ingesteld dat van alle opgeslagen tekeningen de stuklijsten automa�sch in een centrale database worden opgeslagen, kijk op www.viso	.nl onder 

kenniscentrum voor meer informa�e 

Het tabblad MATERIALEN toont alle gebruikte voegkleuren  en toegepaste hoekprofielen. 

U kunt ook eigen ar�kelen ingeven   ,  veel gebruikte ar�kelen kunt u in uw eigen bestand opslaan.  



Het menu  ZICHT | CAMERA  gee	 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 aanze�en toont exact wat er zichtbaar is wanneer er een a"eelding gemaakt wordt op basis van de ingegeven a"eelding 

resolu#e. Raster tonen  is een hulpmiddel om de a"eelding te posi#oneren. Perspec#ef op#meren  past het beeld zodanig aan dat 

alle staande lijnen exact ver#caal zijn. Volledig beeld laat alleen de 3D presenta#e zien, met ESC verschijnt het menu weer. 

Een internet pla-orm waarop ViSo�-gebruikers hun ontwerpen kunnen presenteren, dat is 

het www.viso	360.com pla-orm. Direct vanuit de mediabrowser in ViSo� kunt u a"eeldingen en panora-

ma’s plaatsen in uw eigen omgeving op het 360 pla-orm. Uw klanten kunnen vanuit een internet browser of 

met de gra#s viso�360 app de voor hun gemaakte ontwerpen bekijken. Ook kunt u ontwerpen op uw eigen 

website tonen. 

Hoe werkt het? 

ViSo	 360 is een website die door iedereen te bekijken is, op het openbare gedeelte staan ontwerpen 

van ViSo�-gebruikers uit de hele wereld. Door op een a"eelding of panorama te klikken ziet u welke materi-

alen er gebruikt zijn en u kunt contact opnemen met de ontwerper. 

Een ViSo�-gebruiker dient zich eenmaal te registreren waarna u vanuit ViSo� a"eeldingen en panorama’s 

kunt uploaden. U kunt zelf albums aanmaken en a"eeldingen en panorama’s beschikbaar maken voor uw 

klanten. 

Registra#e (op www.visoft360.com): 

Klik hier om u aan te melden als gebruiker. Na het aanmelden krijgt u een email ter beves#ging, klik even op 

de link in de email ter beves#ging. U kunt nu uw gegevens aanvullen met een logo wat in te plaatsen a"eel-

dingen en panorama’s wordt opgenomen (klik hiervoor links van de taalkeuze). 

Mijn Albums gee	 toegang tot mappen waarin u uw a"eeldingen en panorama’s kunt opslaan. Via instellin-

gen kunt u mappen aanmaken of verwijderen. 

Publiceren 

Maak in ViSoft via ZICHT | UITGEBREID een a"eelding of panorama. Open de MEDIABROWSER en selecteer 

de a"eelding of panorama die u op ViSo�360 wil presenteren. 
Klik op “publiceren op ViSo�360” en vul de benodigde gegevens in die u wilt weergeven bij de a"eelding/

panorama. Klik op upload en na enige #jd krijgt u de melding dat het uploaden klaar is. Op het tab-

blad ViSo�360 krijgt u vanuit ViSo� direct toegang tot uw eigen ViSo�360 omgeving. 
Ga naar het album waar u de panorama 

hee	 geplaatst en klik op de kleine preview 

waarin het hangslot wordt getoond.  Nadat 

u op delen hee	 geklikt kunt u in onder-

staand scherm een keuze maken:  

Alleen voor mij: de panorama blij	 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 al#jd h�p://viso	360.com/item/ en dan het door ViSo	360 toegekende unieke 

nummer. 

Het menu  ZICHT | LICHT   gee	 toegang tot alle licht instellingen. ViSo	 

plaatst automa#sch 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 rich#ng van een spot aan te geven 

Per lamp kan de sterkte, kleur, inbouwhoogte en vorm worden ingegeven. Ook de schaduw soort  en schaduw zachtheid zijn bepa-

lend voor de sfeer in een ruimte. 



Ieder object in ViSo	 is voorzien van een textuur, dit kan keramisch wit zijn of 

bijvoorbeeld een houtsoort. Fabrikanten stellen de mogelijke kleuren beschik-

baar, 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 

transparan#e en reflec#e. 

Emissie onder Uitgebreid  bootst bijvoorbeeld het 

effect van een licht gevende strook in een spiegel 

na.  Dit wordt zichtbaar als u de module Phototu-

ning gebruikt of direct in 3D in ViSo	 2017 met Di-

recX11. 

In dit menu kun je a"eeldingen opslaan, video’s maken, rondvlucht starten en  

visualiseringseffecten instellen. 

Visualiseringseffecten kunt  je hier in een keer allemaal uitze�en, handig bij 

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

Rechtsklik op renderstyle om bijvoorbeeld in schets modus te werken. 

3D tegels aan gee	 de dikte van de tegels weer, deze op#e moet aanstaan als 

u hoekprofielen wilt visualiseren. 

Volledig beeld toont alleen het 3D beeld, met esc komt het menu weer terug. 


