Polycom CDC – vergaderzaal
Handleiding externe gebruikers – Tele‐MOC
Deze handleiding biedt u een stap‐voor‐stap procedure om succesvol te kunnen deelnemen aan
het MOC vanaf een externe locatie (bijv. op uw praktijk of thuis). U heeft hiervoor een computer
met internetverbinding en een ondersteunde browser (bijv. Internet Explorer) nodig. U kan ook
gebruik maken van een webcam en headset met microfoon.


U heeft een e‐mail ontvangen met de uitnodiging voor deelname aan het MOC. Open de e‐mail
met de uitnodiging.



In de e‐mail staat de datum en de tijd vermeld wanneer deze vergadering plaatsvindt. Als dit
tijdstip bereikt is, klikt u op de link in de uitnodiging onder “Deelnemen aan Skype vergadering”.



Het kan zijn dat u nog de nodige software moet installeren. Dit wordt u gevraagd. Gelieve op
“uitvoeren” te klikken en de installatie te voltooien.
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Na installatie klikt u op 2 “Deelnemen aan een vergadering”.
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Vul uw naam in en klik op “Deelnemen” om verder te gaan.



Er wordt aangemeld.



U ontvangt de mededeling dat u dient toegelaten te worden tot de vergadering. Pas op het
moment dat uw patiënt besproken wordt, zal u toegelaten worden tot het MOC. Dit kan dus
even duren. U mag dit scherm zo laten staan. Het heeft geen zin om verscheidene keren aan te
melden. Na 15 minuten wachten, wordt u echter automatisch afgemeld. Enkel dan moet u
opnieuw aanmelden.
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Klik op “Toegang toestaan”.
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Klik op “Demping opheffen” om mee te praten tijdens de meeting.



Klik op de blauwe microfoon onderaan om het geluid te activeren (zie onderaan meer over
geluidsinstellingen).



Klik op de blauwe video onderaan om het camerabeeld van uw PC te sturen naar de vergadering.
Klik vervolgens op “Mijn video starten”. (zie onderaan meer m.b.t. camerabeelden).



Klik op “Inhoud vergadering accepteren” als deze vraag wordt gesteld.

5

Beeld


Indien u in beeld wenst te komen, kan u de camera van uw toestel gebruiken of een aparte
camera.

Geluid


De luidspreker kan gedempt staan. ‘Dempen opheffen’ om actief deel te nemen aan de meeting.

 Bij problemen met het geluid:


Rechtsklikken op geluidknop (rechts onderaan in de taakbalk).



Kies voor “Afspeelapparaten”.



In het tabblad “Opnemen” slechts 1 microfoon laten aanstaan.



Klik op “Eigenschappen”; “Naar dit apparaat luisteren” moet uit staan.
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