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Hoe kan ik van op afstand aan mijn XperiBIRD.be-

computer 
 

Met dit tutorial zie je hoe je van op afstand de met het nestkastje verbonden computer kan 

bedienen. Zo kan je de opnamewijze en de timelapse installen en zelfs een rechtstreekse 

uitzending configureren. 

Dit heb je nodig: 

• Toegang tot de computer die met de RaspberryPi in het nestkastje verbonden is en 
die blijft aanstaan. 

• Een andere computer waar je bij kan. 

• De (propriëtaire en voor persoonlijk gebruik gratis) software: Windows-versie of Mac-
versie; 

• De QuickSupport-versie van software: Windows-versie of Mac-versie. 

Aan de slag! 

A. Zet de computer aan de “nestkant” op  
1. Download en open het programmaatje TeamViewer QuickSupport. Hiervoor moet je 

niets installeren.  
 

2. Dan zie je twee gegevens: een “ID” (een reeks cijfers) en een wachtwoord. Schrijf ze 
nauwkeurig op of maak er een foto van.  

 

http://xperibird.be/en/home
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer.dmg
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer.dmg
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B. Je persoonlijke computer klaarmaken 
1. Download de volledige versie van TeamViewer op je computer en start hem opnieuw 

op. 
 

2. Je ziet links een aantal tabbladen: ga naar “Afstandsbediening”. Rechts zie je dan een 
venster waarin de partner-ID gevraagd wordt.  Voer dan de ID van de computer aan 
de nestkant in, kijk of de optie “Afstandsbediening” aanstaat en klik op Verbinden. 
 

 
 

3. Dan verschijnt er een pop-upvenstertje dat het wachtwoord vraagt: vul het veld in en 
klik op Aanmelden. 
 

 
 

http://xperibird.be/en/home
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4. Proficiat, je bent verbonden met de computer aan de nestkast. Zijn scherm verschijnt 
in een venster van TeamViewer. Nu kan je van afstand werken alsof je bij de computer 
bent.  
 

 
 

5. Opgelet! Als de computer aan de nestkant op waakstand gaat of stopt, dan moet je 
het programma TeamViewer QuickSupport ter plaatse gaan heropstarten en opnieuw 
een ID en paswoord opschrijven of fotograferen.  
 
Je kan dit probleem echter verhelpen als je ook op die computer de volledige versie van 
TeamViewer installeert en een account aanmaakt. Hiermee kan je je ID en paswoord 
op eender welke computer invoeren (met de kleine ster naast de partner-ID, in het 
Afstandsbediening venster) en zo verder werken. 
 

 

http://xperibird.be/en/home

