Introductie voor sprekers
Alles wat je nodig hebt om als spreker een bijdrage te leveren aan een via Transmisión
Livestreams uitgezonden online event, is een laptop met ingebouwde webcam en
microfoon, een stabiele internetverbinding en een goed verhaal. Ben jij er klaar voor?
Dan zijn wij dat ook!

Naar de uitzending
Geen ingewikkelde backend, maar gewoon je bijdrage leveren via hetzelfde platform als de deelnemers
aan het event. Je bereikt het portal via de deelnamelink in de e-mail die je ontving. Als je binnen het
programma keuzes worden geboden, selecteer dan je eigen sessie.
Als het goed is doorliep je bij binnenkomst een korte technische check, maar voor de zekerheid kun je die
via Audio / video instellingen in de bovenbalk nogmaals doorlopen. Vervolgens woon je gewoon de
uitzending bij, tot jij aan de beurt bent. Zodra dat het geval is, dan zie je in het midden van het beeld deze
tekst met button verschijnen:

Beginnen met uitzenden
Je raadt het al, zodra je op deze knop klikt, start je de sessie. Of nou ja, bijna. Nog eenmaal controleren
we of de camera en microfoon goed zijn ingesteld met Webcam en microfoon controleren. Alles oké? Klik
dan op Uitzenden. Als je je webcam en microfoon hebt ingeschakeld, kunnen de deelnemers aan de
sessie je zien en horen. In de tab van je browser verschijnt een rood lampje. Je bent ON AIR!

Beeld verbergen en geluid onderdrukken
Onder in je scherm zie je vier extra buttons. Met de
eerste twee kun je beeld en geluid onderdrukken. Handig
als je moet hoesten of als er plotseling iemand
binnenstapt. Hoe dan ook: met dezelfde button zet je de
camera of je microfoon ook weer aan (dan zijn ze wit). Zo houd je zelf de controle. Met de derde button
kun je je scherm delen (zie verder). Met de vierde button, de stop-knop, kun je de sessie beëindigen.

Het delen van je scherm
Met de derde button kun je andere beelden delen, bijvoorbeeld slides uit een Powerpoint-presentatie.
Het is niet noodzakelijk, maar we raden je aan een extra monitor op je laptop aan te sluiten en de te
tonen content daar alvast klaar te zetten.
Let op: De volgende instructies zijn gebaseerd op het gebruik van Chrome als webbrowser. In andere
browsers is het principe hetzelfde, maar worden de vormgeving, de opties en de benamingen door de
browser bepaald.
Ook niet onbelangrijk: Het via scherm delen vertonen van video's is mogelijk, maar kan bij videomateriaal
met een hoge kwaliteit (FHD of UHD/4K) resulteren in haperingen. Kies daarom als je player dat toestaat
voor weergave in een 480p of 720p-modus. Heeft je video ook audio, vink dan aan dat dit moet worden
doorgegeven. Voor Apple-gebruikers is het doorgeven van geluid alleen mogelijk vanuit een tabblad van
Chrome.
• Gebruik je een tweede scherm, dan kun je zodra je op Schermdelen hebt geklikt in Je volledige scherm
(het eerste tabblad) het betreffende scherm selecteren en op Delen klikken. Het beeld vervangt dan jouw
camerabeeld. Je microfoon blijft open staan, zodat je gewoon door kunt praten.
• Heb je geen tweede scherm, dan kun je het programma waarvan je de inhoud wilt delen selecteren in
App-venster (het tweede tabblad) of kun je overschakelen naar een ander tabblad in de browser waarin
je Transmisión gebruikt (het derde tabblad).
Door nogmaals op de button te drukken (hij wordt dan weer zwart) schakel je weer over naar het beeld
van je webcam.

¡ATENCIÓN!
Deel nooit het scherm, de app of het tabblad waarbinnen de uitzending bezig is, want dan ontstaat
onderstaand Droste-effect!

¡ATENCIÓN VOOR APPLE-GEBRUIKERS!
De instellingen van MacOS kunnen het succesvol delen van je scherm in de weg staan. Zorg ervoor dat de
browser die je gebruikt toestemming heeft om je scherm te delen. Je vindt deze setting bij Instellingen.
Ga vervolgens naar Beveiliging en pricavy. kies het tabblad Privacy en controleer de instellingen bij
Schermopname. In onderstaand voorbeeld is Chrome bijvoorbeeld nog niet gemachtigd om je scherm te
delen. Het plaatsen van een vinkje verhelpt dit.

Het team van Invitado wenst je heel veel plezier tijdens jouw sessie!

