
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Hoe een Oculus Quest verbinden met Vivista?  

1. Surf naar oculus.com/setup en scroll naar 

beneden tot je de Oculus Quest ziet staan.  

2. Download de Oculus 

Link software. 

3. Doorloop de voorgestelde stappen binnen het installatieproces.  

*Zorg dat je minstens 9,23 GB ruimte hebt op je laptop/ computer 

https://www.oculus.com/setup/


 

  4. Maak een Oculus-account aan of indien je reeds een Oculus-account hebt, kan je 

links onderaan op ‘Meld aan’ Klikken. 

*Let op: Indien je nog geen Oculus-account hebt, is het vanaf oktober 2020 verplicht om aan te melden 

met een Facebook-account. 

5. Selecteer de headset die je gaat instellen, zijnde de Quest. 



 

  
6. Gebruik de vereiste kabel om de headset te verbinden met de laptop/ computer en 

laat deze tijdens het hele proces aangesloten.  

 

7.  Zorg ervoor dat Oculus onbekende bronnen ( Vivista) toelaat. Om dit te doen, dien je 

naar de instellingen te gaan en het tabblad ‘Algemeen’ te openen. Bovenaan staat 

vervolgens de optie om het uitvoeren van onbekende bronnen al dan niet toe te staan. 



 

  8.  Vervolgens heb je SteamVR nodig. Vivista is namelijk ontwikkeld met Unity, wat draait 

op SteamVR. Om SteamVR te installeren, dien je echter eerst Steam te installeren. Surf 

daarom naar https://store.steampowered.com/about/ en installeer Steam. 

9. Na de installatie van Steam, kan je vervolgens SteamVR installeren. Typ aan de 

linkerkant van je beeldscherm de zoekterm ‘SteamVR’ in de zoekbalk, waarna je 

SteamVR kan aanklikken en installeren.  

STEAMVR 

INSTALLEREN 

https://store.steampowered.com/about/


 

 10. Als je de voorgaande stappen hebt voltooid, kan je de Vivista Player openen. Je 

dient de software enkel te openen met de computermuis, maar je moet nog geen 360°-

video selecteren. SteamVR zorgt er in de achtergrond namelijk voor dat je headset 

meteen wordt herkend, zodat er een verbinding ontstaat tussen Vivista en de headset. 

Om een 360°-video te selecteren en bekijken, kan je de headset en controllers 

gebruiken.  

*Let op: je headset moet steeds verbonden blijven door middel van de bijgeleverde kabels. 


