OMNIDU 1.1: OMNIDULES spelen en maken
Nieuwe versie: http://omnidu.nl

Het is zover! Na een fikse opknapbeurt, het oplossen van een aantal lastige bugs en het
toevoegen van nieuwe opties (met name bij de gebruikersinstellingen) is Omnidu 1.1 een feit.
In de basis is er weinig veranderd. Wat vooral op zal vallen voor de huidige gebruikers is de
nieuwe layout waardoor een aantal knoppen op andere plekken staan.
Om je als gebruiker wat te ondersteunen in de navigatie door de nieuwe layout hebben we
wat nieuwe zaken op een rijtje gezet. Er wordt gewerkt aan nieuwe instructiefilmpjes op ons
Youtube-kanaal. http://bit.ly/1bRQuEH
Voor iPad gebruikers:
iPad gebruikers kunnen de vernieuwde Omnidu in de browser (Safari) openen om gebruik te
maken van de laatste verbeteringen of werken met de huidige APP voor iOS die ongewijzigd
blijft.
NB: in deze handleiding maken we gebruik van de
browser Google Chrome

Open de website: http://omnidu.nl.
Je hoeft je niet te registreren of in te loggen
om de openbare Omnidules te kunnen
gebruiken. Klik hiervoor op “Bekijk
Omnidules”
De openbare Omnidules zijn gratis af te
spelen en te gebruiken.

TIP: Wanneer je een openbare Omnidule opent kun je via de knop Bewerk iedere
Omnidule die door een ander gemaakt is kopiëren naar je eigen omgeving en dan
bewerken voor persoonlijk gebruik. (wel eerst inloggen!)

Wil je ook wat gebruikersinstellingen doen
en wat meer informatie krijgen dan dien je in
te loggen.
Klik hiervoor op het “hamburger”-icoon
linksboven en dan op Inloggen.
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Vul je e-mailadres en wachtwoord in
waarmee je jezelf bij Omnidu hebt
geregistreerd.

De Werkbalk
De werkbalk bovenin ziet er anders uit.
In de oude omgeving kon je via de knoppen bovenin direct naar de School- en Openbare
Omnidules. In de nieuwe omgeving moet je eerst op de “hamburger”-knop klikken.
Klik op het menu om de voorkeuren vast te
leggen en meer informatie te krijgen.

Openbaar: hier zie je de Omnidules die door
anderen gemaakt zijn
School: hier staan de Omnidules die binnen
Gemiva gedeeld zijn

Omnidules: hier staan je eigen gemaakte
Omnidules en kun je ook nieuwe Omnidules
maken

Instellingen
Hier is ook het een en ander veranderd.
Je kunt nu gemakkelijker de keuzes voor
afspeelvariaties aanpassen.
Zijn er beperkingen op gebied van horen,
dan kunnen de auditieve opdrachten
uitgeschakeld worden.
Zijn er beperkingen op gebied van het zicht,
dan kunnen de afbeeldingen en teksten
vergroot worden afgebeeld.
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Bepaal het Moeilijkheidsnivo. Zie voor meer
uitleg de handleiding: Gebruik en effect van
instellingen.

Bepaal de Bediening. Zie voor meer uitleg
de handleiding: Gebruik en effect van
instellingen.

Klik op de Omnidule die je wil gebruiken.
Het afspeelmenu verschijnt. Kies voor
Speel.
Wanneer je account voor de leerlingen
aanmaakt, komt de knop Bewerk niet in
beeld. Het kind kan dus alleen spelen en
niet bewerken.

Afhankelijk van de soort oefening kun
hierna kiezen uit een submenu. Alleen bij
Verhaal en Interactief Verhaal verschijnt
geen nieuw keuzemenu.
Bij iedere andere oefenvorm kun je de
gebruikte begrippen weer als verhaal
afspelen, of een van de andere spelvormen
gebruiken.
Je kunt er voor kiezen om het spel in
volledig scherm af te spelen.
Klik hiervoor op F11 (Windows)
of knop volledig scherm op
Chromebooks
Omnidules maken doe je in je eigen
omgeving

. 
Zie voor meer info hierover de
handleidingen van de verschillende formats.

Je kunt meerdere instructiefilmpjes bekijken op het OMNIDU YouTube- kanaal
verkorte link : http://bit.ly/1bRQuEH

-

Handleiding OMNIDU      
Omnidu 1.1: OMNIDULES spelen en maken  -                            pagina 3

