
Stap  1: Toestel opstarten

STAP 3: Het hoofdmenu

Instructiefiche Rapidmooc
All-In-One Filmstudio

STAP 2: Opstelling

Schakel de aan- en uitknop van de Rapidmooc achteraan in. Wacht even tot de computer opstart en 
de app automatisch laadt.

Creëer een opstelling waar je je als speker 

comfortabel bij voelt en maak gebruik van de 

aanwezige green screen schermen.

Deze opstellling kan je hierbij helpen.

Wanneer de app opgestart is, kom je in het hoofdmenu terecht. Het geeft een eerste blik op 

de mogelijkheden van de RapidMooc.

>> TIP: 1 persoon presenteert en 1 
persoon ondersteunt buiten beeld.

>> TIP: Dim de algemene lichten in de 
ruimte en doe beroep op studiolicht.

Record Video

>> Video’s opnemen.

Video’s

>> Gallerij van gemaakte video’s.

Settings

>> aanpassen van settings: vb. resolutie, 
aantal frames per seconde, de onderti-
telingstaal, scrolsnelheid teleprompter, …

Quit Rapidmooc

>> Afsluiten app

STAP 4: Record video’s

Kies voor record video’s 

Dit is de functie waarmee je video’s maakt. 
>> Er bestaan verschillende modi maar standaard is dit green screen. 
>> Het bestand wordt opgeslagen in Windows als mp4.



STAP 5: Video mode

>> Schuif de knop naar Aan. Dit wordt geïndiceerd met een 
blauw lichtje. 

>> Druk vervolgens op pair om connectie te maken met de 
Rapidmooc. 

>> Indien er een signaal binnenkomt, is dit linksonder in het 
beeld zichtbaar:

Speld de draadloze microfoons op voor een betere geluidskwaliteit.

>> TIP: De batterij van de microfoons gaat 10 a 15 uur mee.

STAP 6: Content Source

Er zijn verschillende modi beschikbaar:

>> Green screen (standaard)

>> Camera

>> Augmented reality

>> Screen only (Bv. PowerPoint)

>> Side by side video’s

>> Picture-in-picture (PIP)

>> Screen PIP

>> Audio podcast

Selecteer hier de bron voor het maken van 

de video:

Laptop source: 

>> Input via HDMI aan de achterzijde van het 
scherm

Background Image

>> Laad een afbeelding vanop een usb-stick 
of via Windows.

STAP 7: Video maken

Wanneer alle instelling gekozen zijn, druk op Start.

Na afloop, druk op Stop. De gemaakte video wordt automatisch opgeslagen 

door de Rapidmooc. 

De video’s zijn beschikbaar in de gallerij om verder te bewerken in de app of in Windows.

STAP 8: Rapidmooc afsluiten

Na afloop klik je op Home. Sluit Rapidmooc vervolgens af via Quit

Sluit Windows af via het gekende vlaggetje-knop onderaan bij start.

Schakel hel toestel uit via de knop achteraan.


