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Videoconferentie 
Met AllesCloud videoconferentie kunt u moeiteloos interne en externe vergaderingen organiseren 

met een minimale inspanning. 

Interne videoconferenties 

Met collega's kunt u videovergaderingen starten vanuit de chatinstellingen. Klik gewoon op het 

videopictogram aan de rechterkant van de chat en u wordt naar de lobby van de vergaderzaal geleid. 

Hier kunt u deelnemen aan de videoconferentie door eenvoudigweg te klikken op Deelnemen in deze 

weergave. U kunt ook de details van de conferentie bekijken als u wilt deelnemen, bijvoorbeeld via 

een gesprek. 

 

Externe videoconferenties 

Plant u een videoconferentie met mensen buiten uw bedrijf? U heeft toegang tot deze functie via PBX 

Services > Mijn vergadering. Hier krijgt u dezelfde vergaderlobby te zien als bij de chat 

videoconferentie - scrol naar beneden om de details te zien die u naar uw externe 

conferentiecontacten kunt sturen. 

 

Als u klikt op Verzenden als e-mail, dan verstuurt u een uitnodigingsmail rechtstreeks vanuit uw e-

mailprogramma op uw telefoon of computer. Als u Kopieer link selecteert, dan wordt de link naar de 

vergadering naar uw klembord gekopieerd, waar het in een bericht of e-mail kan worden geplakt. Als 

de deelnemer aan de vergadering via een gesprek wil deelnemen, stuurt u hem gewoon het nummer 

van de vergadering en de pincode. 
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Kenmerken 

Geen installatie nodig 

Externe deelnemers hoeven geen speciale software te installeren; ze kunnen rechtstreeks vanuit hun 

browser deelnemen. 

Videoconferenties in AllesCloud 

U kunt videoconferenties rechtstreeks vanuit de AllesCloud web-, desktop- en mobiele apps opzetten 

en eraan deelnemen. 

Groepsvideogesprekken  

AllesCloud-videoconferenties zijn bedoeld voor maximaal tien deelnemers tegelijk.  

Deel uw scherm 

Deel uw scherm tijdens videogesprekken eenvoudig met andere deelnemers. Let op: deze functie 

vereist Chrome of Firefox. Bovendien is voor Chrome een browserextensie vereist. 

Geluid en video dempen 

Heeft u een slechte haardag, of blaft uw hond op de achtergrond? U kunt het geluid en de video zo 

nodig uitschakelen. 

Q&A 

Hoe kan ik video/audio-apparaten wijzigen? 

• Chrome: Door op de camera te klikken die in de adresbalk verschijnt. 

• Firefox: U selecteert het juiste apparaat wanneer u het gesprek start. 

Hoeveel kost een videogesprek? 

• De functie is inbegrepen in onze licenties voor vaste en mobiele telefonie. 

• Er kunnen carrier-datakosten van toepassing zijn. 

Mijn netwerk ondervindt kwaliteitsproblemen op mijn Wi-Fi. Wat moet ik doen? 
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• Verbind uw computer met het internet via een ethernetkabel. 


