Videochatten via Jitsi Meet
(op de laptop of PC)
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Algemene info

Jitsi Meet is een gratis App / website waarmee je gratis kan (video)bellen via het
internet met één of meerdere personen. Je hoeft geen account aan te maken hiervoor.
Je laptop/PC moest uitgerust zijn met een webcam om dit programma te kunnen gebruiken. Heb je
geen webcam dan kan je wel nog bellen via het programma maar dan kan je de andere perso(o)n(en)
niet zien.
Jitsi Meet neemt extra maatregelen voor de bescherming van je persoonsgegevens, waardoor enkel jij
en je gesprekspartner toegang hebben tot de inhoud van je (video)gesprekken. Meer info:
https://jitsi.org/news/security/.
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Hoe ga je te werk?

1. Surf naar www.jitsi.org
Klik op de knop “start a call” om een videogesprek te beginnen.
Je komt op een nieuwe pagina terecht waar je het gesprek een naam kan geven (Onder Start a new
meeting). Die naam kan je volledig zelf kiezen (bv. Familie of buren). Op het voorbeeld hieronder
hebben we de groep “Oefenen Argos” genoemd.

Daarna klik je op GO en zit je meteen in het gesprek. Je scherm ziet er zo uit:
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2. Iemand uitnodigen om deel te nemen aan een gesprek
De persoon met wie je wil praten, surft ook naar jitsi.org en doet dezelfde stapjes als hierboven. Hij/zij
typt dezelfde naam bij “Start a new meeting” en jullie zitten meteen in hetzelfde gesprek.
Je ziet de andere persoon verschijnen aan de rechterkant van je scherm. Jullie kunnen nu praten.
3. Gesprek beëindigen
Wanneer je klaar bent met videobellen, klik je op het rode telefoontje op het scherm.
Het gesprek wordt nu afgesloten. Je kan nu ook de website afsluiten zonder problemen.
4. Tips bij het gebruik van Jitsi meet op PC
a. Gebruik van de microfoon en camera
Het kan zijn dat je toestel een akkoord vraagt om je microfoon en webcam te gebruiken. Hiermee ga je
akkoord (toestaan). Je camera en microfoon werkt nu.
Indien je toch problemen hebt met de microfoon/camera kan je volgende stapjes uitproberen:
o Zorg dat het symbooltje van de microfoon en camera (zie
afbeelding hieronder) niet doorstreept zijn. Indien ze wel
doorstreept zijn, klik je op het symbooltje zelf. De microfoon
en/of camera worden dan geactiveerd.
o Indien het nog steeds niet opgelost is, klik je op het pijltje onderaan het symbool. Hier
kan je ook de juiste microfoon en/of camera kiezen.
b. Keuze scherm
Standaard komt de persoon die aan het praten is in het groot op je scherm. Je
scherm verandert dus steeds tussen de verschillende deelnemers van het
gesprek. Als je graag alle deelnemers tegelijkertijd ziet, klik dan op de 4
vierkantjes onderaan rechts.
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c. Chatten
In Jitsi kan je ook gewoon chatten. Daarvoor klik je op de tekstballon links
onderaan. Je kiest een nicknaam (bijvoorbeeld je eigen naam of oma) en je kan
beginnen met praten/typen tegen de perso(o)n(en) die je ziet. Dit kan ook een
mogelijkheid zijn als de microfoon kapot is.

5. Instructievideo
Via deze link naar een online instructievideo kan je alles nog eens bekijken en krijg je nog extra info:
https://www.youtube.com/watch?v=v_eIgCwM7Kc

Heb je nog digitale ondersteuning nodig? Neem contact op met onze Helpdesk via onze website
www.argosvzw.be, mail naar ondersteuning@argosvzw.be of bel naar 0478/56 13 81.
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