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Predia Qloud Online Whiteboard Software
Predia Qloud is de eerste online whiteboard software die op alle schermen, tablets, interactieve
beamers en andere systemen werkt. Predia Qloud kan dus altijd, overal en op elk device gebruikt
worden.
Predia Qloud is simpel te gebruiken en wordt niet overspoeld met onnodige functies. Het werkblad,
de knoppen naar de beschikbare functies en de sidebar met toegang tot een bibliotheek (met een
grote hoeveelheid afbeeldingen en icons) zullen door de Windows-look-and-feel heel herkenbaar
en intuïtief overkomen. Precies dat wat nodig is is beschikbaar zodat u snel aan de slag kunt met
uw les of presentatie.
Gebruik Predia Qloud thuis op een iPad en integreer video’s of internetpagina’s, creëer digitale
documenten, upload PPT’s of HD Board lessen (.btx files) en deel deze met anderen ongeacht of ze
in Windows, Mac OS of Android werken. Zo kunt u overal uw eigen lessen of presentaties voorbereiden.
Predia Qloud maakt gebruik van de nieuwste web technology waardoor een snelle en stabiele
gebruikerservaring gegarandeerd kan worden op elk device.
Omdat Predia Qloud online beschikbaar is, is de gecreëerde content altijd beschikbaar. Of u nu thuis,
op school of onderweg bent, u kunt altijd een les of presentatie benaderen die door u is gemaakt
of door een collega met u is gedeeld in de bibliotheek. Tegelijkertijd werken aan een document op
verschillende plekken? Kinderen mee laat werken aan een les op het bord? Het is allemaal mogelijk.
De enige vereiste is een up-to-date internet browser en een deugdelijke internetverbinding.
In deze handleiding gaan we uit van de Premiumversie van de Qloudsoftware.
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Inloggen in Predia Qloud
Predia Qloud kunt u overal en op ieder device gebruiken.
De software bevindt zich in de cloud en benadert u via
het internet via www.qloud.nu.

Wanneer u hierin wilt gaan werken en ook de documenten wilt
gaan opslaan en delen met andere gebruikers, kunt u dit doen
door rechtsbovenin in te loggen. De gebruikersnaam en het
wachtwoord heeft u zelf aangemaakt en ook in uw mail
ontvangen of van uw ICTer gekregen.

U kunt zelf uw wachtwoord aanpassen. Klik hiervoor op
uw inlognaam. Hier kiest u voor instellingen en kunt u uw
wachtwoord wijzingen.

Administrator
U heeft een Qloudwolkje naast de inlognaam staan
Wanneer u hierop klikt, kunt u bij uw eigen bestanden, gedeelde bestanden en uw leerlingpagina’s.
Binnen de Predia Qloud worden verschillende rollen gehanteerd. Per school is het handig dat er
één administrator is. Vaak is dat de ICTer van de school. De administrator kan gebruikers aanmaken en daarnaast ook lessen maken, aanpassen en delen. De leerkracht kan alleen lessen maken,
aanpassen en delen.
Het is ook mogelijk om leerlingaccounts te maken. De leerlingen kunnen wel lessen maken, maar
deze zijn alleen met anderen te delen wanneer de leerkracht dit goedkeurt.

Accounts beheren
Heeft u een administrator account, dan kunt u leerlingen en leerkrachten een account geven.
Dit doet u via het Qloudwolkje dat naast uw inlognaam staat.

Vervolgens klikt u op ‘Manage users’.
Hier kunt u nieuwe gebruikers toevoegen en de rol toekennen.

Klik op
en voeg de gebruikers toe door de lijst
in te vullen.
De gebruikers kunnen vervolgens inloggen met de gebruikersnaam
en wachtwoord die u ze gegeven heeft.
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Aan de slag
Schrijven
Standaard schrijft u met een zwarte pen op het bord. U kunt in de sidebar snel van
penkleur veranderen.

Gum
Alleen dingen die u schrijft of tekent met de pen kunt u wissen met de gum. Afbeeldingen
van internet, objecten (bijv. lijnen en vierkanten) kunt u alleen verwijderen met het selectiegereedschap. Selecteer het object door er met de pen op te klikken. Klik vervolgens op de prullenbak.

Selectiegereedschap
Met de selectiepijl kunt u veel meer dan u op het eerste ogenblik denkt. Náást selecteren,
kunt u bijvoorbeeld kaartjes maken en deze laten slepen naar de juiste plaats op een getallenlijn
of woorden verplaatsen en deze door leerlingen in de juiste volgorde laten zetten.

Nieuwe pagina
In de praktijk zult u weinig gebruik maken van de gum. U kunt namelijk oneindig veel pagina’s toevoegen.

Afbeeldingen
Afbeeldingen van het internet kunt u via Google Chrome heel eenvoudig naar uw werkblad slepen.
Ook vanuit uw netwerkschijf kunt u de afbeeldingen naar het werkblad slepen.
Deze afbeeldingen komen automatisch in uw afbeeldingenbibliotheek terecht. Binnen de bibliotheek kun je ook zoeken op het internet. De plaatjes die dan verschijnen, kunt u door middel van
slepen op uw werkblad zetten.
Met een klik op de infoknop
op uw afbeelding in de bibliotheek kunt u iedere afbeelding benoemen en van steekwoorden voorzien.

Eigenschappen
Onder het tabblad eigenschappen vindt u de eigenschappen van uw gereedschappen (pennen,
vormen, tekstknop) en kunt u deze aanpassen.

Statusbalk
In de statusbalk kunt u de taal instellen en de pagina vergroten en verkleinen. Ook kunt u hier lijntjes en ruitjes invoegen. Tevens kan hier de achtergrondkleur kan hier aangepast worden.
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Objecten
Met de pen, markeerstift, lijnen en vormen maakt u objecten die u op het werkblad
kunt neerzetten en verplaatsen. Verplaatsen doet u door middel van de selectiepijl.
U kunt dan ook het object vergroten en verkleinen.
Ook kunt u het object draaien door middel van het draaicirkeltje en door middel van
het ‘oneindigteken’ "∞" kunt u het object dupliceren.

Filmpjes en internetsites embedden
Het is mogelijk om filmpjes bijvoorbeeld van Youtube te embedden, maar ook bijvoorbeeld internetsites.
Kies de knop en vul de internetpagina in waar naar toe verwezen
moet worden.
Zet de internetsite aansluitend op uw werkvlak door te klikken
op uw pagina. U kunt de grootte en plaats aanpassen.
Filmpjes van Youtube kunt u op uw pagina embedden door binnen
Youtube te klikken met de rechtermuisknop. In het uitrolmenu
kunt u dan kiezen uit ‘Insluitcode kopiëren’.
Kopieer de insluitcode en voer deze in.

Volledig scherm
Het is mogelijk om in volledig scherm te werken. Klik daarvoor op
in de sidebar. Nu is het
scherm beeldvullend en ziet u een geminimaliseerde knoppenbalk. Deze knoppenbalk kunt u over
uw pagina verschuiven.
Onder de selectiepijl bevinden zich alle belangrijkste functies.

Bestanden delen
Met Predia Qloud heeft u de mogelijkheid uw bestanden online op te slaan en op iedere computer
via het internet te openen. Daarnaast kunt u uw bestanden met andere Predia Qloudgebruikers
delen en kunt u andere gebruikers toestaan uw bestanden te gebruiken.
U heeft daarbij verschillende mogelijkheden:
Uw bestanden kunnen door niemand benaderd en gebruikt worden.
Uw bestanden kunnen door een ander gebruikt worden en diegene kan deze bestanden opslaan.
U kunt de bestanden met een wachtwoord beveiligen.
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Sla uw data op door op deze knop te klikken
U kunt dan ook een bestandsnaam opgeven.
Als u nu op openen klikt
verschijnen de bestanden in de sidebar bij bestanden. Als u daar
op de informatiebutton klikt, krijgt u de mogelijkheid om deze te delen.
Kies ‘wachtwoord‘ als u een wachtwoord wilt gebruiken.
Als u ‘Privé’ kiest, kunt u ook een mailadres ingeven met
welke personen u de bestanden eventueel wel wilt delen.
Het mailadres verschijnt in een veld. Hier kunt u vastleggen of de gebruiker de bestanden enkel mag gebruiken
of ook mag opslaan.
Documenten die u met een ander gedeeld heeft, krijgt een dergelijk plaatje erbij.

Predia Essentials
De Predia Essentials zijn een bundeling van nietmethodegebonden tools om essentiële vaardigheden
van kinderen aan te leren met behulp van het digitale
schoolbord. Daarnaast biedt de software enkele
simpele tools die lesgeven leuker en makkelijker
maken. Met de Predia Essentials maakt u volop
gebruik van de mogelijkheden van het digitale
choolbord. De software is gratis te gebruiken en
kunt u vinden via tools.predia.nl.
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Ruimte voor aantekeningen
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Overzicht knoppen
Ga naar een vorige of volgende
pagina

Wiskundige gereedschappen,
passer, liniaal, geodriehoek

Voeg een nieuwe pagina in.

Video/geluiden embedden, camera

Begin met een nieuw bestand

Spraak

Open een bestaande les

Vormen maken

Sla uw les op

Afdekscherm, scherm een gedeelte
van het werkblad af

Printen

Selectiepijl, U kunt objecten/afbeeldingen, maar ook tekst selecteren
en verplaatsen,verwijderen enz.

Vuilnisbak, selecteer hetgeen u weg
wilt gooien, en klik op de vuilnisbak.

Wisser

Knippen

Pen, klik en kies ook uit verschillende kleuren

Kopiëren

Markeerstift, klik en kies ook uit
verschillende kleuren

Plakken vanaf het klembord

Teken een rechte lijn

De laatste handeling ongedaan
maken of opnieuw uitvoeren

Vormen maken

Tabel maken

Typfunctie

Diagram maken

Verplaats de werkbalk van boven
naar beneden en vice versa
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