Introductie
In deze beknopte handleiding helpen wij je graag op weg met het inplannen van een videogesprek en het gebruik
daarvan.
Aan de linkerzijde van het 123AVGProof scherm vind je het menu item” Video afspraken”. Als je deze selecteert,
wordt er een scherm geopend met daarin een agenda.

Via de volgende stappen kun je een afspraak inplannen:
1.
2.

Klik met de rechtermuisknop op de datum/tijd waarop de afspraak moet plaatsvinden.
Na het selecteren van de optie “Afspraak toevoegen”, wordt een dialoogscherm geopend waarin de details
van de afspraak kunnen worden ingevuld.

3.

Na het bevestigen van de afspraak, wordt er een mail naar de ontvanger gestuurd. In deze mail bevindt zich
een link met daarin een beveiligde link om deel te nemen aan de video afspraak.

Zo simpel is het maken van de afspraak!
Een gesprek kan 15 minuten voor aanvang van de afspraak al worden geopend en loopt door tot 1,5 uur na afloop
van de afspraak. Dit laatste in verband met eventuele uitloop van het gesprek.
Het wijzigen van een afspraak kan eenvoudig door met de rechtermuisknop de afspraak te selecteren en dan de
keuze “Afspraak wijzigen” te selecteren. Direct na het wijzigen van de afspraak wordt er een mail naar de ontvanger
verzonden met de aangepaste afspraakdetails. Een afspraak annuleren doe je eenvoudig door met de
rechtermuisknop de afspraak te selecteren en dan de keuze “Afspraak verwijderen” aan te klikken.

Voeren van het gesprek
Een gesprek kan worden gevoerd op een computer, tablet of mobiele telefoon. Voorwaarde is dat deze is voorzien
van een werkende camera en microfoon. Veel apparaten zullen voorafgaand aan het gesprek vragen of de
applicatie (internet browser) gebruik mag maken van de camera en microfoon. Antwoord hierop met ja.
Wellicht overbodig om te vermelden dat een verbinding met video meer internet bandbreedte vraagt dan een voice
gesprek. Houdt hier rekening mee. Onder normale omstandigheden kun je met een normale internetverbinding of
4G een prima videogesprek voeren.
Nadat een gesprek tot stand is gebracht zie je aan de linker kant van het scherm 3 knopjes met de volgende
functionaliteit:
Beeld aan/uit
Microfoon aan/uit
Gesprek beëindigen

Rechtsboven in het scherm zie je de status van het gesprek
Zodra het rode bolletje voor de naam van
de gesprekspartner groen wordt, is deze online en zal deze ook visueel zichtbaar worden in het scherm.
Rechts onderin het scherm bevindt zich een tekstvak met een knop. Hiermee kan gedurende het gesprek tekst
worden uitgewisseld.
Zowel de videobeelden als de uitgewisselde tekst worden niet door ons bewaard!

