uw startpagina in het kort

Voor beeldbellen zie ommezijde >

Let op: onderstaande startpagina is een voorbeeldscherm. Hoe de startpagina van uw community eruit ziet
en welke functies beschikbaar zijn, hangt af van de keuzes die zijn gemaakt door uw aanbieder.

Persoonlijke functies

Community-functies

Een overzicht van uw persoonlijke
functies en het startpunt voor
beeldbellen, berichten sturen etc.
Klik/druk op een knop om de
functie te activeren. Het getal
in het rondje geeft aan hoeveel
nieuwe berichten er voor u zijn
binnen deze functie.

Een overzicht van de beschikbare
community-functies. Klik/druk
op een knop om de functie
te activeren. Het getal in het
rondje geeft aan hoeveel nieuwe
berichten er voor u zijn binnen
deze functie.

Actuele gebeurtenissen

Dienstverleners

Een overzicht van actuele
berichten, uitnodigingen,
gemiste oproepen etc.
Klik/druk op een titel voor
meer gebeurtenissen.

Een overzicht van organisaties die
binnen uw community diensten
of producten aanbieden. Klik/
druk op een knop voor meer
informatie over deze organisatie.
Klik/druk op Mijn organisaties om
organisaties toe te voegen of te
verwijderen.

beeldbellen in het kort

Voor overige functies zie ommezijde >

Let op: onderstaande beeldbelpagina is een voorbeeldscherm. Hoe de beeldbelpagina van uw community eruit ziet,
hangt af van de keuzes die zijn gemaakt door uw aanbieder. De werking van beeldbellen is echter hetzelfde.

Knoppen

Druk/klik op de knop
beeldbellen om naar het
startscherm beeldbellen
te gaan.

Mijn vrienden
Dit zijn uw vrienden met wie u
kunt beeldbellen als ze online zijn.
Als het hoorntje geel is, is deze
vriend online. Druk/klik op het
gele hoorntje om een verbinding
tot stand te brengen.
Een grijs hoorntje betekent dat
deze persoon offline is. Een bericht
sturen kan altijd door op het
potloodvakje te klikken. Door op
de naam te klikken, gaat u naar het
profiel van deze vriend.

Tijdens het beeldbellen
verschijnen deze knoppen:
	Druk/klik om het gesprek te
beëindigen.
	Druk/klik op plus of min om
het geluidsniveau van de
ander te regelen.
	Druk/klik op plus of min om
het geluidsniveau van uzelf te
regelen.
	Druk/klik om het beeld
schermvullend te maken.
Druk/klik tweemaal om terug
te keren.

Beeld: wat u ziet
In dit venster ziet u de persoon met
wie u aan het beeldbellen bent.

Beeld: wat de ander ziet
In dit venstertje ziet u het beeld
dat de persoon ziet met wie u aan
het beeldbellen bent.

Mijn startpagina
Druk/klik op deze knop om terug
te keren naar uw persoonlijke
startpagina.

