Skype voor video ontmoeting
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Beste lezer,
Deze verkorte handleiding legt uit hoe je Skype kunt gebruiken om elkaar digitaal te ontmoeten.

Wat is Skype?
Skype is een toepassing om te gebruiken voor digitale ontmoetingen, ook wel videobellen genoemd.
Dat kan in een 1 op 1 gesprek maar ook met een groep.
Skype kan je vinden op https://www.skype.com/nl/
Naast Skype zijn er heel veel van dit soort applicaties. Bijvoorbeeld Google Hangouts of Facetime.
Alle deelnemers moeten wel gebruik maken dezelfde applicatie. Dus je kunt niet deelnemen aan een
Skype-ontmoeting met je Facetime applcatie. In principe is alles goed. Het voordeel van Skype is
dat niet alle deelnemers een account moeten hebben om deel te nemen. Zie volgende paragraaf.
Niet onbelangrijk: Skype is gratis. Alleen als je vanuit Skype naar vaste of mobiele nummers wilt
bellen moet je betalen voor je telefoon-tikken. Dit is een optie voor gevorderden….In principe
gebruik je Skype voor het ontmoeten met andere Skype-gebruikers of Skype-gasten.
Een beperking met Skype is dat er maximaal 50 deelnemers in een Skype gesprek kunnen
deelnemen.

Heb ik een Skype account nodig?
In principe hoeft alleen de initiator van het gesprek een Skype account te hebben. Alle andere
deelnemers krijgen een link toegestuurd, bijvoorbeeld via mail of WhatsApp, om deel te nemen aan
het gesprek.
Heeft de deelnemer ook een Skype-account dan kan je daarmee inloggen. Heb je geen Skypeaccount dan neem je deel als gast. Je kunt dan wel je naam invullen zodat de organisator kan zien
wie deelnemen. Dat is handig als je alleen Skypt met geluid zonder beeld.
Als je een account wilt aanmaken ga dan naar de site https://www.skype.com/nl/. Rechtsboven vind
je een kopje “ Aanmelden” met een “ V” knopje. Als je hier op klikt opent een menu om in te
loggen of een nieuw account aan te maken (Nieuw bij Skype? Aanmelden).

Moet ik altijd Skype installeren
Er is een Skype applicatie die je kunt installeren op je PC of Smartphone. Dit is niet per se nodig,
zeker niet als je niet veel gebruik maakt van Skype. Onder de knop “ Aanmelden” zit ook een optie
om Skype online in je browser te gebruiken.

Wanneer je een link hebt ontvangen om deel te nemen aan een Skype-ontmoeting dan opent die ook
in de internet-browser als je geen Skype applicatie hebt.
Wanneer je Skype als applicatie wilt installeren op je PC download dan de applicatie vanaf de
website. Op de openingspagina van Skype staat een knop “ Skype Downloaden” . Wil je vooral
gebruik maken van Skype op je smartphone download de app uit de app-store.

Hoe start ik een Skype-ontmoeting
De initiatior van Skype moet dus een Skype account hebben. Ik heb de plaatjes gemaakt van uit de
Skype applicatie.

Ik heb een engelse uitvoering maar ik denk dat het zich wel wijst. Het ziet er zo uit:

Je start een gesprek door te kiezen voor “ Start a conversation” . Er opent dan een menu met al je
contacten. Voor de beginnende gebruiker is die leeg. Deze optie kies je dus als je iemands Skypegegevens al hebt.

Linksboven in het scherm zitten ook 2 opties om een gesprek te starten: “ Meet Now” en “ New
Chat”

New Chat is eigenlijk dezelfde optie als “Start a conversation” maar is ietsje uitgebreider. Je kunt
bijvoorbeeld ook een groepsgesprek starten met je contacten.

De makkelijke variant om ook gasten te laten deelnemen is de optie “meet now”
Dan kom je in het volgende scherm:

De link naar de
ontmoeting staat hier:

Je kunt op het icocntje achteraan klikken om de link te kopieren en te delen via b.v. e-mail.
Ook kun je kiezen voor “ Share Invite” dan opent er een menuutje (kan ik op de een of andere
manier geen screenshot van krijgen) met de opties ‘ kopieer link’ , Skype-contact, of via mail.
Als je de link deelt met degene waarmee je de ontmoeting wilt hebben kunnen zij zich bij het
gesprek voegen. (zie volgende paragraaf)
Wanneer het gesprek kan beginnen dan klik je op “Start call” en kom je in het volgende scherm:

Midden onderin staan 3 knoppen:

De eerste is de microfoon, de 2e de camera en de derde is de knop voor het beëindigen van het
gesprek

Hoe kan ik deelnemen als ik een link heb ontvangen?

Als je een link hebt ontvangen, ziet die er ongeveer zo
uit: https://join.skype.com/fDeSVC22ixxxx
klik hier dan op,je browser wordt gestart en toont het
volgende scherm hier rechts

Je kunt dan kiezen voor “ Sign in or create” of “ Join as guest”.

Wanneer je als gast deelneemt kom je in het
scherm hier rechts. Geef een naam op, deze is
zichtbaar voor alle deelnemers.
Klik vervolgens op “ Join”

Dan is er nog 1 stap: klik op “ Deelnemen aan
gesprek” (mijn andere PC staat op taal
nederlands, vandaar dat dit scherm in het
nederlands is)...

Geluid, beeld en chatten!
Skype kent 3 manieren van contact:
1. Geluid; je zou Skype dus kunnen gebruiken voor een (groeps)gesprek
2. Beeld; met de camera kan je elkaar ook zien en de non-verbale communicatie overbrengen
3. Chat; In skype kan je ook chatten om een berichtje voor iemand achter te laten.

Deze laatste functie is ook binnen het gesprek beschikbaar.

In het gespreksvenster rechts
onderin staat het tekentje “
chat” zoals hier links. Als je
hierop klikt opent aan de
recherkant het chatscherm:

De chat functie is handig in een groepsgesprek. Als
iemand aan het vertellen is zou je in de chat
bijvoorbeeld alvast je vraag kunnen typen. Zodat niet
iedereen tegelijk de spreker probeert te interupperen….

Kan ik ook ontmoetingen vooruit plannen?
Een functie voor gevorderden. Voor bestaande contacten kan je een ontmoeting ook plannen. Dan
blijft de link voor de ontmoeting bewaard.

Na beëindiging van een gesprek staan deze als recente
chats nog in je scherm. Rechts onderin zit een mini-menu
(3 puntjes. Hier zit de functie “ Schedule a call” in.

Er wordt dan een een gesprek klaargezet bij “
upcoming calls” in je chat menu aan de linkerzijde

Tips voor digitaal ontmoeten
Digitaal ontmoeten werkt! Zeker met video erbij krijg je ook de non-verbale communicatie mee.
Het vraagt wel om wat discipline. Laat elkaar uitpraten, door elkaar heen praten werkt in een livegesprek al niet, en in een Skype gesprek al helemaal niet.
Omgevingsgeluiden zijn voor anderen in het gesprek ook hoorbaar. Omdat iedereen in een andere
fysieke omgeving werkt dit verstorend. Zet daarom je mircrofoon uit op momenten dat je niet aan
het woord bent.
Typen tijdens het gesprek komt ook vaak voor, zet dan ook je microfoon uit want dit wordt door de
microfoon erg goed overgebracht.
Soms werkt de techniek niet mee en zit er vertraging in het geluid, of wordt het geluid onderbroken
doorgegeven. Dat kan aan je internetverbinding liggen. Zet in die gevallen je camera uit. Dat scheelt
bandbreedte (te vertalen naar internetsnelheid). Dan hoeft alleen het geluid maar doorgegeven te
worden.

De beste tip: Ga het gewoon eens uitproberen. In deze tijden van sociale onthouding is het fijn
anderen te spreken en/of te zien.

