RoomSketcher
http://www.roomsketcher.com/en

Wat is RoomSketcher en
wat kun je ermee
RoomSketcher is een tool waarmee virtueel
woningen kunnen worden ingericht.
RoomSketcher werkt volledig online: het
downloaden en installeren van software
is niet nodig. Met het programma teken je
eerst een plattegrond van een woning of
kamer, daarna kun je de woning inrichten.
Dat doe je door middel van drag en drop,
in 3D en in full color. Deuren en ramen
worden geplaatst, vloerbedekking gelegd
en wanden van een behangetje voorzien.
In de uitgebreide interieurbibliotheek kies
je meubels en woonaccessoires die jou
bevallen. Vervolgens sleep je deze naar de
gewenste plaats en zet je ze in de goede
positie. Als de woning is ingericht, dan
neem je met één klik op de knop een foto.
De onbeperkte plaatsingsmogelijkheden
van de camera zorgen ervoor dat dat kan
vanuit elke gewenste positie en onder elke
gewenste hoek.
Door bij RoomSketcher een gratis
account aan te vragen, vergroot je de
mogelijkheden van de tool aanzienlijk.
Ontwerpen kunnen bijvoorbeeld worden
opgeslagen, zowel online als op je eigen
computer. Ook het printen en het delen
van ontwerpen met anderen wordt dan
mogelijk. En als slagroom op de taart
kunnen ontwerpen worden bekeken met
36

een volledige 360º view.
De mogelijkheden van deze gratis versie
van RoomSketcher zijn groot. Professioneel
gebruik van de tool vraagt echter om de
uitgebreide, betaalde versie.

Ontstaansgeschiedenis
RoomSketcher
RoomSketcher werd in 2007 in Noorwegen
gelanceerd onder de naam Viseno Home
Designer. Het woord Viseno is afgeleid van
de Noorse woorden “vise” en “noe”, die
zoveel betekenen als “iets tonen”. Toen
het gebruik van Viseno zich over de wereld
verspreidde was de naam Viseno niet meer
toereikend. Ze werd slecht onthouden
en de uitspraak leverde problemen op in
Engelstalige landen. Recentelijk werd de
naam daarom veranderd in RoomSketcher.

Doel RoomSketcher
RoomSketcher is ontworpen om zonder
enige voorkennis woonwensen te kunnen
visualiseren in 3D en die te kunnen delen
met anderen. Op vragen als “Wat gebeurt
er als ik de kleur van de muren verander?”,
“Past dat nieuwe bed in mijn slaapkamer?”
en “Hoe staat dat meubelstuk bij mij in
de kamer?” wil RoomSketcher antwoord
geven. Eerst zien, dan oordelen en dan pas
kopen is het parool.

If you can't explain
it simply, you
don't understand
it well enough
(Albert Einstein)
RoomSketcher weetjes
• Het bekijken van een ontwerp in een
volledige 3600 view kan alleen als een
gratis account is aangevraagd en het
ontwerp is opgeslagen.
• De camera kan op vele manieren
gepositioneerd worden. Klik op het
groene icoontje van de camera, daarna
op het tabblad camera en positioneer
de camera naar wens door te klikken
op de groene driehoekjes.

Bijzondere RoomSketcher
gebruiksmogelijkheden
Zoek je bepaalde meubelstukken of
woonaccessoires in de afbeeldingengalerij,
maar kun je ze niet vinden? Klik dan op
het zwarte driehoekje naast de groene
knop met de tekst “search”. Het aanbod
blijkt dan aanzienlijk groter te zijn.
Een klik op een productgroep brengt
bijbehorende afbeeldingen in beeld. Van
planten tot speelgoed en van spiegels
tot open haarden, keukenaccessoires en
badkameraccessoires: het is allemaal op
te roepen.
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RoomSketcher handleiding
• Op het weblog ICT-idee staat een
handleiding waarin RoomSketcher stap
voor stap wordt uitgelegd.
http://tiny.cc/ejhrk
• Op de website van RoomSketcher vind
je een Engelstalige handleiding waarin
RoomSketcher wordt toegelicht met
behulp van afbeeldingen.
http://www.roomsketcher.com/help/

RoomSketcher jargon
• Snapshot – foto van het ontwerp.
• Mode pane – paneel waarop
afbeeldingen staan van ramen,
deuren, vloerbedekking,
wandbekleding, meubels en
woonaccessoires.

Tip

Een ontwerp delen met
anderen? Open het ontwerp
in RoomSketcher, kopieer
het internetadres en stuur
dat naar anderen. Of klik
rechtsonder in de statusbalk
op het icoon van je keuze –
Facebook, Twitter of email.

