
// Handleiding
PresentersWall



// PresentersWall
PresentersWall is de interactieve voting app voor presentaties, evenementen, beurzen,
congressen en het onderwijs. Het publiek kan met eigen smartphone of tablet stemmen op
vragen en stellingen. Op deze manier wordt er een unieke interactieve beleving gecreëerd.

Gebruik handleiding

De handleiding is als volgt opgebouwd:

De presentatie inrichten 5
Een uitleg over het opbouwen van de PresentersWall
De presentatie presenteren 6
Een uitleg over het gebruiken van de PresentersWall
FAQ 13
Veelgestelde vragen
Toelichting opties 16
Een toelichting op alle extra modules en opties

Voor snelle zoekresultaten wordt geadviseerd om gebruik te maken van de zoekfunctie Ctrl+F.
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// Note: Universiteit Leiden [lees dit eerst]
Met PresentersWall kun je de studiekiezers via de interactive sidebar tijdens de presentatie laten
reageren op vragen of stellingen en vragen laten stellen via de chat.
Anders dan het eerste jaar hoeft de studiekiezer zijn smartphone er niet meer bij te pakken.
Interactie vindt direct plaats via de interactive sidebar.

Via de interactive sidebar zien zij a) een stelling of vraag als die gesteld wordt en b) chatfunctie om
vragen te stellen. Vragen die studiekiezers stellen zijn zichtbaar voor iedereen en worden getoond
op het scherm van de moderator, die bij voorkeur achter een laptop zit in de studio, maar hij kan
ook vanuit huis/ werkplek werken. De moderator kan tijdens de presentatie alvast vragen
beantwoorden en veel gestelde vragen aan het einde door de spreker laten beantwoorden.
De spreker kan deze, wanneer hij is de studio is, aflezen van een scherm. Wanneer de spreker
vanuit huis/ werkplek spreekt dan moet de moderator de meest gestelde vragen per Whatsapp/
sms naar de spreker sturen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een poll of stelling wordt dit in
beeld gebracht op het scherm. De technisch regisseur schakelt hiervoor over van het scherm met
de PPT naar het scherm met Presenterswall. Aan het einde van de presentatie worden de drie
meest gestelde vragen aan het einde van de presentatie in beeld gebracht (voor spreker), zodat de
spreker ze kan beantwoorden.

Voor de live-presentaties tijden de Bachelor Open Dag en Master Open Dagen bieden we twee

mogelijkheden.

1) tijdens de presentatie wordt alleen gebruik gemaakt van de chatfunctie, waardoor studiekiezer

vragen kunnen stellen (basis)

of

2) tijdens de presentatie wordt naast de chatfunctie ook gebruik gemaakt van meer

interactiemogelijkheden die Presenterswall biedt, zoals polls, meerkeuzevragen, etc. Meer

Basis: studiekiezers kunnen vragen stellen via de chat

De studiekiezer kan tijdens en na de presentatie vragen stellen via de chatfunctie. De vragen
worden dan zichtbaar op het scherm van de moderator. SCM zal zorgen dat de settings voor de
chatfunctie van te voren ingesteld zijn. De moderator of spreker hoeft hier dus niets voor te doen.
Om tijdens de presentatie inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden vragen we opleidingen/
organisatieonderdelen die zich presenteren wel zelf een moderator te verzorgen.
De spreker ontvangt de inloggegevens en link voor presenterswall van SCM, de moderator heeft
deze nodig om in te loggen.
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Uitgebreid: studiekiezers kunnen vragen stellen via de chat en interactie middels vragen, quiz en
stellingen

Voor de studiekiezer is het erg leuk als er interactie gebruikt wordt tijdens de presentatie. Er zijn
diverse mogelijkheden via Presenterswall. Met de inlogggevens kan de spreker zelf polls,
stellingen etc aanmaken. Tijdens de presentatie kan de,spreker hier dan naar verwijzen in de PPT,
zodat de techniek weet dat er overgeschakeld moet worden naar het PresenterWall scherm.

Inloggen en handleiding

Voor de Open Dag en de Master Open Dagen gaan we gebruikmaken van een nieuwere versie van

PresentersWall dan regulier al gebruikt wordt binnen de universiteit. Elke spreker ontvangt
hiervoor aparte inlogcodes. Voor vragen kun je terecht bij de ICT-contactpersoon van de faculteit.

Tot slot

In de handleiding hieronder vind je een uitgebreider beschrijving van het cms van PresentersWall.
Er is veel interactiefs te ontdekken binnen onze tooling!
Mocht je nu onervaren zijn in het gebruik van de interactieve tool, raden we aan om te starten met
de basis functionaliteiten.
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// De presentatie inrichten
Een uitleg over de opbouw van een PresentersWall. De volgorde van de genoemde stappen hoeft niet lineaire
doorlopen te worden.

Stap 1: Login via app.andgage.io met de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Stap 2,3,4,: Deze stappen betreffen het opmaken van de mobiele pagina. Dit is niet relevant voor
de open dagen van Universiteit Leiden.

Stap 5: Op de pagina Flow items richt je de presentatie in met alle content, vragen en specials.

a. Klik op create a flow item

b. Maak een keuze uit een Flow item en creëer een interactieve presentatie met de

verschillende opties en modules. Voor een toelichting van de items zie de bijlage:
Flowitems

Een voorbeeld opbouw van de presentatie:
i. Static content  introduction screen (De URL om mee te spelen komt in beeld)
ii. Participants  participants Slider/Overview (De deelnemers komen in beeld)
iii. Static content  introduction screen (Om de eerste vraag/interactie aan te kondigen)
iv. Static content  image of video (ter ondersteuning aan de vraag)
v. Quiz vragen/Questions/Q&A

vi. Interactieve extra modules tussendoor
vii. Quiz  Quiz Result/Quiz Group Result (Als tussenstand of einduitslag)
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// De presentatie presenteren
Uitleg over het gebruiken van de PresentersWall.

Stap 1: Login via een Google Chrome browser in op app.andgage.io met de gebruikersnaam en
wachtwoord.

Stap 2: Zorg ervoor dat de juiste sessie en presentatie online staan bij presentations.
Zie FAQ.

Stap 3: Ga rechtsboven naar het icoontje go to presentation screen. Zorg ervoor dat het scherm
op Full screen staat (F11). Maak gebruik van ctrl- of ctrl+ (Apple: CMD) indien het scherm nog niet
correct in beeld is.
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Stap 4: De presentatie is zichtbaar. Universiteit Leiden maakt gebruik van eVenue en dus reageren
kijkers via de interactive sidebar NAAST de stream op het online platform. Het is niet meer nodig
om via mobiel in te loggen. Studiekiezers kunnen dus direct naast de stream vragen
beantwoorden en zelf insturen.

a. Gebruik pijltje naar rechts       om naar de volgende slide te gaan
b. Gebruik pijltje naar beneden          om resultaten zichtbaar te maken bij bijvoorbeeld

een quizvraag of Q&A. Rechts onderin is te zien hoeveel deelnemers hebben
geantwoord.

c. Druk nogmaals op het pijltje naar beneden        om het juiste antwoord bij een
(quiz)vraag weer te geven.
Zie ook: weergaven antwoorden
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Moderatie Messages & Social Content
Indien er gebruik wordt gemaakt van de Chat/Q&A  functie is het mogelijk om de inkomende
berichten te modereren.
Stap 1: Zorg ervoor dat bij de ContentWall/Chat/Q&A functie bij de mobile page setup de functie
Moderate answers/content staat ingeschakeld.

Stap 2: Ga in de linkerkolom naar Messages of Overview. Hier komen alle berichten binnen die de
deelnemers sturen.

Bij messages: selecteer bij Message type welke berichten zichtbaar moeten zijn: uit de Chat of uit
de Q&A.
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Stap 3: De berichten komen hier nu op rood binnen. Door op het rode bolletje te klikken komen
de berichten op groen te staan en zijn ze zichtbaar voor iedereen in de chat, en op de presentatie
(bij het flow item Messages).
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Presentatie dupliceren en delen
Je kunt presentations kopiëren BINNEN je account en DELEN met een ander account. Dit kan van
toepassing zijn wanneer er verschillende groepen deelnemers dezelfde quiz doen op
verschillende tijden.

- Kopiëren> ga naar presentations en klik op de 3 bolletjes rechts van de presentatie.
Vervolgens klik je op duplicate presentation, de kopie komt eronder te staan.

- Delen> ga naar presentations en klik op de 3 bolletjes rechts van de presentatie.
Vervolgens klik je op share presentation. Daarna volgt er een pop-up waarin je een code
moet delen, deze code is gekoppeld aan een account. Je hebt de code nodig van het
account waarmee je de presentatie wilt delen.
Je vindt deze code via het menu rechts bovenin, je klikt op het pijltje naar beneden en
vervolgens op profile. Onderaan de pagina staat share ID, het nummer wat hierachter
staat zet je vervolgens in de pop-up om de presentatie te delen.
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// FAQ
Algemeen

● Moeten mijn deelnemers een app downloaden om mee te kunnen doen?
De deelnemers hoeven geen app te downloaden om mee te doen. PresentersWall is een
web app, die toegankelijk is middels een door een zelf te kiezen URL. Deze kan je instellen
bij de Mobile Settings op app.andgage.io. De deelnemers kunnen met hun smartphone,
tablet of laptop naar de persoonlijke URL surfen om te stemmen op de vragen.
LET OP, Universiteit Leiden maakt gebruik van eVenue en dus reageren kijkers via de interactive
sidebar NAAST de stream op het online platform. Het is niet meer nodig om via mobiel in te
loggen.

● Hoe start ik mijn presentatie?
Klik op het beeldscherm icoontje rechtsboven ‘Go to presentation screen’.

● Hoe zie ik hoeveel mensen er deelnemen aan de presentatie?
Tijdens het presenteren staat bij de content die niet interactief is (static content, participant
overview, etc.) rechts onder aangegeven hoeveel deelnemers er ingelogd zijn. Bij interactieve
vragen is dit getal het aantal stemmen.

● Hoe zie ik hoeveel stemmen ik al heb op een vraag?
Indien er bij het invullen van het flowitem is gekozen voor Show results Show results after
hitting down arrow key, staat er bij interactieve vragen rechts onderin de slide een getal dat
aangeeft hoeveel deelnemers hebben gestemd.
Ook kan er voor de optie worden gekozen om de antwoorden live weer te geven met Show
live results.

● Kan mijn publiek de vragen al zien voordat ik ze gesteld heb?
Het publiek kan enkel het laatst geopende scherm zien, oftewel wanneer er een vraag open
staat kan deze live beantwoord worden via de app. De daarop volgende vragen zijn dan nog
niet zichtbaar.

● Hoe kan ik de gegeven antwoorden na mijn presentatie inzien?
Het antwoord overzicht en de gebruikersgegevens kan gedownload worden als Excel
bestand via de knop ‘Export all answers/participants/messages’ via app.andgage.io.

● Kan ik meerdere presentaties aanmaken?
Er kunnen zowel nieuwe sessies als nieuwe presentaties worden aangemaakt. Bij Interaction

Presentations kunnen nieuwe sessies en presentaties worden toegevoegd. Zorg er bij het
presenteren altijd voor dat juiste presentatie online wordt gezet met het groene bolletje.

Weergave
● In welke browser kan ik PresentersWall het beste openen?

Open PresentersWall bij voorkeur in Google Chrome. Dit is de browser met de meest
optimale weergave.

● Wat is de optimale schermresolutie voor PresentersWall?
De meest optimale schermresolutie voor PresentersWall is 1920x1080.

● Hoe kan ik mijn presentatie fullscreen weergeven?
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Gebruik de F11 knop om volledig scherm modus te openen.
● Het logo valt over mijn vragen heen. Hoe los ik dit op?

Bij vragen met te veel tekst of te lange antwoorden kan het voorkomen dat er een deel
wegvalt in de presentatieweergave. Gebruik ctrl + en ctrl – (of voor Apple: CMD + en CMD -)
om in- of uit te zoomen om dit probleem op te lossen.

● Waar zijn de domeinen en subdomeinen voor?
Met behulp van een domein en subdomein kan een persoonlijke URL worden aangemaakt
waarmee deelnemers in de mobiele applicatie kunnen komen (bijvoorbeeld quiz.joinlive.tv)
en daar de vragen kunnen beantwoorden.
LET OP, Universiteit Leiden maakt gebruik van eVenue en dus reageren kijkers via de interactive
sidebar NAAST de stream op het online platform. Het is niet meer nodig om via mobiel in te
loggen.

● Hoe kan ik het beste schakelen tussen mijn presentatie en PresentersWall?
Door alt en tab tegelijk in te drukken kun je wisselen tussen openstaande programma’s op
een pc. Als enkel de PresentersWall en de presentatie openstaat, gaat dit dus heel
gemakkelijk. Voor grotere events, waarbij meerdere schermen op één beamer zijn
aangesloten wordt aangeraden te werken met HDMI- of VGA aansluitingen en een switch.

Vraagtypes
● Hoe kan ik bij quizvragen laten zien wat het juiste antwoord is?

Het goede antwoord wordt zichtbaar door op het pijltje naar beneden te klikken. Bij het juiste
antwoord verschijnt dan een groen vinkje.

● Hoe kan ik na mijn quiz laten zien wie de meeste juiste antwoorden heeft gegeven?
Na de reeks quizvragen kan een scherm ‘quizresultaten’ worden ingevoegd. De deelnemers
dienen bij de registratie dan echter wel hun naam in te voeren, om een top van winnaars
weer te kunnen geven.

● Hoe kan ik een evaluatie toevoegen in PresentersWall?
Wil je na afloop van het event een evaluatie uitvoeren onder de deelnemers? Bij Event
Evaluation op app.andgage.io kunnen evaluatievragen worden ingevuld. Bij Mobile Page
Setup moet Evaluation worden aangevinkt.

● Hoe kan ik een tagcloud maken?
Je kunt een tagcloud maken door het flow item Questions Open Question in te voegen en
vervolgens voor antwoord weergave ‘tagcloud’ te kiezen. Om een tagcloud te maken
moeten de deelnemers ieder één woord insturen. Met alle ingezonden woorden wordt
vervolgens een tagcloud gemaakt. Woorden die vaker zijn ingestuurd, worden groter
weergegeven in de tagcloud.

● Waarvoor kan ik een tagcloud gebruiken?
Tagclouds worden vaak gebruikt als opening of afsluiting van een bijeenkomst. Stel het
publiek bijvoorbeeld de vraag ‘Wat verwacht u van vandaag?’ of ‘Wat vond u van deze
bijeenkomst?’ om een inzicht te krijgen in de verwachtingen en of deze behaald zijn.
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// Opties
Flow Items

Basis modules
Static content

- Introduction: Een slide met een titeltekst en de URL, kan dienen als introductie of tussen
slide.

- Image: Een slide met een titel/tekst waar een afbeelding kan worden toegevoegd.
- Video: Een slide met een titel/tekst waar een video kan worden toegevoegd. De video

dient een MP4 bestand te zijn.
- Embed: Hier kan een embed (Youtube) URL worden toegevoegd. De video is nu zichtbaar

op de presentatie.

- Static content: Mogelijkheid om text message te delen op zowel screen als mobile.

Participants
- Participants Slider: Een live weergaven van alle deelnemers. Bij gebruik van Selfie login

zijn hier ook de foto’s zichtbaar van wie er allemaal aanwezig zijn.
- Participant Overview: Een live weergaven van alle deelnemers. Bij gebruik van Selfie login

zijn hier ook de foto’s zichtbaar van wie er allemaal aanwezig zijn.

Quiz
- Quiz Question: Strijd individueel of in teamverband door middel van quizvragen. Vink bij

het invullen van de quizvragen het juiste antwoord aan. Eén juist antwoord mogelijk.
- Quiz Result: Laat de tussenstand/eindstand zien van de quizvragen. Maak een keuze uit

een top 10, top 3 of enkel de winnaar.
- Quiz Group Result: Laat de tussenstand/eindstand van de groepen van de quizvragen zien.

Maak een keuze uit het aantal groepen dat zichtbaar is.
- Bij quiz result is het mogelijk om ‘use reveal animations’ aan te vinken. Je triggert de

animation in screen door op het pijltje naar beneden te klikken. Let op, alleen bij de TOP 3
kun je 3x naar beneden klikken en dan wordt er ook live een podium gevormd. Bij de top
10 en bij de winnaar zie je alleen confetti.

- Estimation question: Dit is een schattings-vraag, deelnemers kunnen een cijfer invoeren
waarvan het gemiddelde op het scherm komt te staan. Daarnaast wordt het juiste
antwoord weergegeven. Je kunt punten geven bij het goede antwoord of tussen twee
bepaalde getallen.

- Bij alle quizvragen kan je gebruik maken van een timer. Deze is 'standaard' beschikbaar, via
de editor van het flow item stel je het aantal seconden in. Wil je deze op beeld in het
screen? klik op het toetsenbord op de letter 'T'. Aan het einde van de timer schiet de vraag
door naar de volgende substate (tonen results). Let op, je kunt de timer altijd over-rulen,
door pijltje naar beneden te klikken.
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Questions
- Multiple Choice: Kies één antwoord uit verschillende opties en toon de resultaten live op

het scherm.
- Multiple Choice with multiple answers: Kies één of meerdere antwoorden uit verschillende

opties en toon de resultaten live op het scherm.
- Open question: Een open vraag waar een tekst ingevoerd kan worden als antwoord. De

antwoorden kunnen getoond worden als Tagcloud /  losse berichten / tekstballonnetjes.
- Slider question: Geef een cijfer als antwoord op een vraag. Het gemiddelde cijfer van de

deelnemers wordt weergegeven, het is ook mogelijk om deze pas te tonen bij een druk op
het pijltje-naar-beneden.

- Draggable answers: Sleep de antwoorden naar juiste volgorde, de gemiddelde
antwoorden worden in percentages weergegeven. De balk van het antwoord met de
meest gekozen 1e plaats krijgt het hoogste percentage.

- Picture options: De deelnemers maken een keuze uit verschillende afbeeldingen; de
meest gekozen afbeelding wordt groter weergegeven.

- Naast het Default resulttype kan er ook cirkeldiagram met resultaten worden toegevoegd.

- Bij de multiple choice vragen is er een mogelijkheid om tussen de gegeven antwoorden
een vergelijking te maken tussen het resultaat van vraag X en vraag Y. Dit kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om antwoorden van aan het begin met antwoorden aan het eind te
vergelijken.

- Team result: Mogelijkheid om op team niveau antwoorden op meerkeuzevragen te tonen.
De teams worden naast elkaar getoond en de antwoorden die zijn gegeven worden
zichtbaar.

Messages
Het publiek stuurt via de Chat/Q&A functie een vraag in aan de spreker. De berichten kunnen
gemodereerd worden.

- Messages (single): De volgende vraag komt in beeld door de pijl naar beneden toets.
- Messages (in columns): Er komt een lijst met berichten binnen die bedient kunnen worden

met het pijltje naar beneden.
- Messages (most votes):  Doordat het publiek op reacties kan stemmen worden de meest

gewaardeerde inzendingen duidelijk. Met het pijltje naar beneden kan naar het volgende
bericht worden gegaan. De messages met de meeste upvotes komen bovenaan te staan,
zo heeft men zelf invloed op de vragen die behandeld worden tijdens het event. (wordt
live ge-update).

- TIP! Men kan bij Q&A te zoeken op trefwoorden. Handig bij grote groepen en veel
chatberichten, als je als deelnemer wilt checken wat iemand ook alweer gezegd heeft.
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Special Modules
Social posts
Laat de bezoekers hun belevingen tijdens het evenement delen via de ContentWall. Via deze
module delen zij gemakkelijk foto’s, video’s en berichten zonder dat zij deze hoeven te delen op
social media. Deze kun jij tonen op het grote scherm. De posts kunnen gemodereerd worden.
Er kan gekozen worden om nieuwe posts te laten zien na een aantal seconden, of per klik.

- Social Slider: De berichten komen horizontaal voorbij ‘sliden’.
- Single post split screen: De berichten komen één voor één in beeld.
- Single post full screen: De berichten komen één voor één in beeld.
- Grid: Een overzicht van de verschillende berichten in een grid.
- Tickerbar: De ingezonden berichten komen achter elkaar in beeld in een balk onder aan

het scherm.
- Image Grid: Een overzicht van alle ingestuurde foto’s in een grid.
- Social Image Gallery: De ingezonden foto’s komen van boven naar beneden in beeld

‘sliden’.
- Social Message Posters: Een overzicht van alle deelnemers die een social post hebben

ingezonden.

Question specials
- Image Map: Laat je bezoekers een selfie plaatsen op een positie op groot scherm om een

gedeelde visuele weergave te krijgen. Upload een afbeelding in het flow item.
- Swipe: Deze energieke netwerkmodule legt alle bezoekers uiteenlopende dilemma’s voor.

De gasten swipen door de dilemma’s en laten via een like of dislike weten wat ze van de
stelling vinden. Op basis van hun persoonlijke keuzes wordt de bezoeker direct gematcht
aan andere bezoekers op het evenement die hetzelfde hebben gereageerd. Upload
afbeeldingen in het flow item.

- Match result: De resultaten van het swipen.
- Pictionary: Deelnemers kunnen met deze module hun antwoorden live tekenen. Op groot

scherm worden alle tekeningen in wording live getoond. Selecteren het aantal schermen
dat tegelijk op beeld wordt getoond.

- Pictionary slider: Deelnemers kunnen met deze module hun antwoorden live tekenen. De
tekeningen komen in een overzicht een voor een voorbij, je ziet er meerdere tegelijk op
het scherm.

- Bingo: Bepaal zelf de grootte van de bingokaart, voer de variabelen in en speel live bingo.
Heeft een deelnemer bingo? Dan verschijnt de kaart vanzelf op het grote scherm.
Controleer de kaarten goed want bij een foute bingo hoort natuurlijk een passende straf!

- Scratchcard: Iets te onthullen? Gebruik de live kraskaart. Iedere deelnemer krast via zijn
eigen smartphone, een klein stukje van het grote geheel weg op het grote scherm. Een
unieke manier om samen een mijlpaal, nieuwe merknaam of bedrijfsvideo te onthullen.

- Cheer: Een digitaal applaus komt zo wel heel dichtbij! Deelnemers delen allerlei soorten
emoticons om hun waardering voor de spreker te tonen. Alle emoticons vliegen je om de
oren op het grote scherm

Participants
- Lottery: Alle namen van de deelnemers in een grote digital box en met 1 druk op de knop

trekken we een (of meerdere) winnaar(s)! Naast de deelnemers kan je ook een vrije invoer
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geven met eigen namen, de loterij kiest dan 1 iemand uit deze selectie. Je kunt alle items
aan bod laten komen door steeds weer op het pijltje naar beneden te drukken.

Mobile page settings

Mobile page setup
- Home: Een introductiescherm waar een titel/tekst kan worden getypt.
- Live: het scherm waar de deelnemers live mee kunnen spelen met de interactieve vragen

op de presentatie.
- Q&A: Deelnemers kunnen hier berichten sturen en vragen stellen.
- Chat: Deelnemers kunnen hier berichten sturen en vragen stellen.
-
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