
 

 

Phygital Space Manual 
Fijn dat je aan de slag gaat met de Phygital Space! Hieronder vind je een stappenplan en 

enkele veelgestelde vragen. Vergeet zeker niet de korte survey in te vullen nadien. 
Feedback voor ons? Laat van je horen via de website. 

 

STAP 1 Ga naar: https://thirdspace.be/office en klik op “Ga naar de virtuele ruimte”. 
STAP 2 Vul je naam in en klik op “Connect” 

 

 
STAP 3 

Klik onderaan op de microfoon  en de webcam   om deze aan te zetten. 
STAP 4 

Klik onderaan op het tandwiel  
(naast de smiley) en er verschijnt een 
paneel rechts. Vink “avatar cam” aan. Je 
kan dit paneel altijd sluiten via het 
kruisje rechtsboven op het paneel zelf. 

 
OPTIE Klik in het paneel op “customize avatar” 

als je je avatar wil aanpassen. Een 
nieuw paneel opent (zie foto). Je kan 
bovenaan kiezen tussen “android” 
(robot) en “human” en dan allerlei 
dingen aanpassen. 

 
STAP 5 Gebruik de pijltjes om je avatar te 

verplaatsen. Verzamel in de meeting 
room voor je vergadering. Klik 
linksboven op “Go to” en daarna op 
“Meeting room”. 

 
STAP 6 Wandel binnen in de meeting room. Op de grond zie je blauwe lijnen, deze duiden een “voice 

zone” aan. Als je binnen deze blauwe lijnen staat, kunnen enkel de mensen in deze zone jou 
horen.  

STAP 7 Klaar met de meeting?  
Vul deze korte survey in:  https://forms.gle/x9SXszbanXNcKFta7  



 

 

 

HELP Niemand hoort jou? Horen de anderen je niet meer? Loop dan even uit de 
ruimte en kom er terug in.  

TIP: Als je onderaan op de megafoon klikt , dan 
kan iedereen jou horen, waar ze ook zijn in de ruimte. 

 Microfoon/webcam werkt niet? Bekijk de privacy instellingen van je webbrowser en 
geef FrameVR toegang tot je microfoon en webcam. Bij 
Chrome is dit: Preferences > Privacy > Site settings. 

 De virtuele ruimte blokkeert? Sluit even af en kom terug in de ruimte via de link 
 Pijltjes werken niet? Klik in de ruimte, dan worden de pijltjes om te 

verplaatsen terug geactiveerd. Werkt het nog niet? 
Even afsluiten en terug in de ruimte komen via de link. 

SCREEN 
SHARING 

Hoe? In de meeting ruimte kan je je scherm of je webcam 
delen op het zwarte vlak links.  

 
 Ik zie het gedeelde scherm niet 

goed? 
Als iemand een scherm deelt, dan kan je op het 
gedeelde scherm klikken en daarna op de knop “zoom 
in” om het beter te zien.  

 
 Ik wil terug uitzoomen? Klik dan ergens in de zwarte rand rondom het 

ingezoomde gedeelde scherm om eruit te gaan. 


