CoZo handleiding
Beeldbellen

Algemeen
CoZo Beeldbellen werkt enkel in de browser Google Chrome.
Als je email-adres gekend is in CoZo krijg je als patiënt ook mails wanneer een sessie aangemaakt wordt en op de
dag van de sessie.

Hoofdstuk: Algemeen

Voor Apple plak de link in Chrome indien Chrome niet uw standaard browser is.
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Log in op CoZo



Klik op de tegel van Beeldbellen



Klik op de url



Het beeldbellen wordt gestart in een nieuw browser-venster.

Hoofdstuk: Patiënt

Patiënt
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Arts


Log in op CoZo



Selecteer de patiënt



Klik op de tegel van Beeldbellen



Je krijgt onderstaand scherm te zien
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De lijst van sessies voor deze patiënt.

2

Het tijdstip waarop de sessie begint.

3

Een korte omschrijving waarover de sessie zal gaan.
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Vink “patiënt uitnodigen” af indien je enkel wil beeldbellen met collega’s zonder de aanwezigheid
van de patiënt.

Vul email adressen in gescheiden door komma of puntkomma van personen die je ook wil
uitnodigen maar die geen therapeutische relatie hebben met de patiënt.
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De url wordt automatisch gegenereerd door CoZo op de dag van de sessie.

Hoofdstuk: Arts
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Extra opties tijdens de conferentie

Microfoon in-/uitschakelen

Webcam in-/uitschakelen

Chat
Een deelnemer heeft de mogelijkheid om berichten te versturen naar alle andere deelnemers.

Een deelnemer kan een scherm (volledig computerscherm) of venster delen met andere gebruikers
(bv. medische foto’s, spreadsheets, etc). Enkel het delen van vensters wordt aangeraden.

Wanneer de gebruiker op het “share screen”-icoon klikt, zal deze de vraag krijgen om een Chrome
extension te installeren.
Opmerking: na de installatie hiervan zal de deelnemer de conferentie opnieuw initialiseren
waardoor het lijkt alsof deze de conferentie even verlaat.
Naderhand klikt de presentator opnieuw op het icoon waarna het venster geselecteerd wordt dat
men wil delen.

Hoofdstuk: Extra opties tijdens de conferentie

Screensharing
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Na afloop van de presentatie klikt de presentator nogmaals op het icoon om het delen te stoppen.

Volledig scherm gebruiken

Dit onderdeel werd reeds hierboven besproken. Enkel eerste deelnemer van de conferentie
(diegene gekenmerkt door een * in de naam) kan dit opzetten.

Hoofdstuk: Extra opties tijdens de conferentie

Opzetten “audio via telefoon”

5

Vaak gestelde vragen

Hoofdstuk: Vaak gestelde vragen

Alle vragen en problemen die we reeds hebben ervaren kan men onderaan de startpagina terugvinden onder
“Vaak gestelde vragen”.
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