Videochatten via Jitsi Meet
(via de Android-smartphone)
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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.
Om gratis te bellen, moet je verbonden zijn met Wifi. Je kan via he 4G-netwerk ook bellen, maar hier
kunnen meerkosten aan verbonden zijn.
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. Installeer Jitsi Meet op je smartphone
-

Zoek de app Play Store of Google play op je smartphone.

1. Tik op ‘zoeken naar
apps…’

2. Typ ‘Jitsi Meet’.
Bovenaan zie je de
app. Tik hier op.

3. Tik op ‘Installeren’
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2. Start de app op
-

Zoek de app op jouw gsm.

-

Tik op het icoontje om te starten.

Om een gesprek te starten, moet je zelf een naam kiezen. Je gesprekspartner typt dan dezelfde
naam.
1. Tik op ‘Naam van
ruimte invoeren’

2. Typ de naam (neem
een gemakkelijke)

3. Tik op ‘Deelnemen’

Wanneer iedereen deze stap heeft uigevoerd, kun je elkaar nu zien.
Om het gesprek te beëindigen, klik je op

.

3. Tips bij het gebruik van Jitsi meet op smartphone
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 de volgende stap 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.

2

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 3 puntjes
rechts onderaan en kies voor tegelweergave openen.

c. Chatten
In Jitsi kan je ook gewoon chatten. Daarvoor klik je op de tekstballon links
onderaan. Je kiest een weergavenaam (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.

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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