Videobellen via Jitsi Meet
Voor onze bijeenkomsten van de TZA gebruiken wij het programma Jitsi Meet. Je hoeft hier geen
apart programma voor te downloaden.

Gebruik webbrowser Chrome
Wel is het van belang dat je Chrome al webbrowser op je computer hebt staan. Deze kun je
opzoeken via Google of downloaden via:
https://www.google.com/intl/nl_nl/chrome/

Link voor Jitsie
Via de mail ontvang je van ons een link ontvangen voor de bijeenkomst van de TZA. Die link ziet
er ongeveer zo uit:
https://meet.jit.si/TZAbijeenkomst5juni2020

Toestemming microfoon en camera
Mogelijk vraagt de computer of deze je camera en microfoon mag gebruiken, hier moet je dus JA
op antwoorden en zorg er ook voor dat je camera niet is afgedekt door een schuifje of iets
dergelijks!

Knoppenbalk
Als je je hebt aangemeld en je bent zichtbaar, dan verschijnen onderin beeld een aantal knoppen:

De belangrijkste knoppen staan in het midden: microfoon, telefoon, camera
-> Klik op de microfoon om je microfoon in of uit te schakelen.
-> Klik op de telefoon om het gesprek te beëindigen.
-> Klik op de camera om je beeld in of uit te schakelen.
Rechtsonder:
-> Klik op de vierkantjes om deelnemers in 'tile (tegeltjes) view' te
laten zien (alle deelnemers zichtbaar) of om de actieve deelnemer
te tonen. Zie je nog niet alle deelnemers? Gebruik dan deze knop.
-> Klik op de 'i' om de URL op te vragen om een extra deelnemer
uit te nodigen. De moderator kan hier ook een wachtwoord instellen.
-> Klik op de verticale stippen om de instellingen te wijzigen (beeldkwaliteit | je naam instellen
via 'Settings'/'Instellingen' -> 'Profile'/'Profiel' | de taal van Jitsi via 'More'/'Meer'.
Linksonder:
-> Klik op het beeldscherm-icoon om je gehele scherm te delen met
anderen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een Word- of
Powerpointdocument tonen aan de andere deelnemers.
-> Klik op het handje tijdens het gesprek om aan te geven dat je
iets wilt mededelen.
-> Klik op het chat-icoon om de chat van de vergadering te openen of te sluiten.

