
ASCC Beeldbellen

De ASCC gebruikt beeldbellen met “ZOOM”

Dit kan op twee manieren:

1. Je krijgt van de ASCC een mail met link. Door op de link te klikken maken we verbinding.
2. Je gaat naar de ASCC site waar een geplande meeting staat. Door op de link te drukken op het 

voorgestelde tijdstip ga je deelnemen aan de meeting.

De ASCC wil het beeldbellen gebruiken in de volgende gevallen 

Voorbeelden:
• Presentaties: we kunnen presentaties houden die de leden kunnen volgen
• Workshops: we kunnen interactieve workshops houden waaraan leden kunnen deelnemen
• Clubmiddag: we kunnen een clubmiddag verzorgen waarbij de leden virtueel aanwezig zijn.
• Virtuele inloop: we beantwoorden vragen en doen dingen voor.
• Cursus: we kunnen cursussen geven.

Dit alles is mogelijk door het gebruik van het programma Zoom. 
Zoom is een on-line vergaderprogramma voor beeldbellen met meerdere personen.
Het programma is gratis voor de gebruikers.

Hoe kan ik deelnemen?

Installeer het programma Zoom. Dit is beschikbaar voor Windows en voor macOS.
Ga naar https://zoom.us/download, en download “Zoom Client for meetings”.
Installeer dit programma vervolgens op uw computer.

Ook kunt u de Zoom app downloaden op uw tablet of smartphone.
Ga naar de App Store of Google Play en download de app “Zoom Cloud Meetings”.
U wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik van de camera en de microfoon op uw apparaat. Deze 
toestemming moet u geven.

Hoe kan ik een sessie bijwonen?

• U krijgt een uitnodiging van ons via de mail.
• Hierin ziet u het onderwerp en het tijdstip waarop de meeting start. 
• Vanaf dit tijdstip kun u zich aanmelden.
• Klik op “Join via Zoom app” 
• U wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik van de camera en de microfoon op uw apparaat. 

Deze toestemming moet u geven.
• Dan moet u akkoord gaan met “Terms of Service”, de Algemene voorwaarden.
• Vermeld vervolgens uw naam, zodat wij weten wie er deelneemt.
• Klik op “Join”.
• U neemt nu deel aan de sessie.

Heeft u Zoom nog niet geïnstalleerd, dan klikt u op “Join via webbrowser”.
Dit is bij voorkeur Chrome. Andere browsers kunnen soms niet goed werken.
We gaan er hier van uit dat u via de ASCC website op de betreffende link klikt.
Wij ( de ASCC) weten niet wie dit is. (de persoon is namelijk niet uitgenodigd)
Deze persoon moet nu een gebruikersnaam kiezen. En bovenstaande stappen doorlopen.
U neemt nu deel aan de sessie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een uitnodiging voor een Zoom Meeting:

http://zoom.us/download


De ASCC (is uw host) en heeft meeting gestart. Zorg er voor dat je zoom geïnstalleerd hebt dit werkt echt het
beste en kies dan voor “Join via Zoom App”
Dit kan dus bijna ieder apparaat zijn
( Microsoft windows, Mac, Apple, Android telefoons en tablets )

Zoom wordt gestart

Hier krijgt de gebruiker het verzoek zijn geluid op de computer aan te zetten



Video en geluid zijn gestart -> ga met je muis onder in het video beeld.
Daar worden symbolen zichtbaar. Zet daar eventueel microfoon en beeld aan.

Links onder in het videoscherm zie je de microfoon en videocamera.
Met het groene symbool “share Screen” kunnen we ons eigen computer scherm delen.



Hier een voorbeeld van een sessie met foto bewerken.

De ASCC kan ook een uitnodiging via mail sturen of de meeting direct in je agenda zetten.

Hoe ziet de mail er uit:
Ruud Blok is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ruud Blok's Zoom Meeting
Time: Apr 1, 2020 05:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/117459531

Meeting ID: 117 459 531

Of kan direct in de agenda geplaatst worden




