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1. INSTALLATIE EN INLOGGEN

4. Volg de stappen op het scherm. Heb je onvoldoende rechten om de app te installeren?
Vraag dan je systeembeheerder om hulp.

Als T-Mobile Business Essential gebruiker ontvang je bij activatie van jouw account een tweetal
e-mailberichten met je inloggegevens en een link naar de desktop applicatie. Vanuit hier kun je
de software installeren. Mocht je deze e-mail niet meer in je bezit hebben, dan kan je de koppeling
om de desktop-app te downloaden ook vinden in de UserPortal.

5. Als de app geïnstalleerd is, vind je een snelkoppeling op het bureaublad. Je kunt de app ook zoeken
met ‘Mitel’ in de Verkenner (Windows) of via Siri / Spotlight (Mac).

1.1 DE APPLICATIE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN
Volg deze stappen om de desktop-app te downloaden via de UserPortal:
1. Log in op de UserPortal via https://office-essential.t-mobile.nl/.
2. Klik op Toepassingen. Heb je administrator-rechten? Dan ga je automatisch naar de AdminPortal.
Klik op User om naar de UserPortal te gaan.

3. Klik op Telepo for Desktop downloaden. Kies daarbij het juiste besturingssysteem: Mac OS of Windows
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1.2 DE APP OPENEN EN INLOGGEN
Open de desktop-app en log in met deze gegevens:
1. Vul bij het serveradres https://office-essential.t-mobile.nl in.
2. Vul bij de gebruikersnaam de gegevens in die je via e-mail hebt ontvangen.
3. Vul bij wachtwoord het wachtwoord in dat je gebruikt voor de online UserPortal.
WACHTWOORD VERGETEN OF JE HEM WIJZIGEN?
1. Je kunt ook een nieuw wachtwoord aanvragen door naar de UserPortal te gaan en
onderstaande stappen te volgen:
2. Klik op ‘Wachtwoord aanvragen’.
3. Typ je gebruikersnaam in en klik op ‘Wachtwoord aanvragen’.
4. Je ontvangt nu een e-mail met een ‘token’ naar het adres/telefoonnummer dat
voor jouw account is geregistreerd.
5. Vul het token in op de UserPortal en maak een nieuw wachtwoord aan.
6. Log in bij de desktop-app met je gebruikersnaam en je nieuwe wachtwoord.
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2. MENU
Het zogeheten lint in de desktop-app geeft je snel toegang tot uitgebreide menu’s, submenu’s en opties.
Daardoor hoef je niet onnodig te zoeken.

Hieronder vind je een korte uitleg over de verschillende opties in het lint.

2.1 BESTAND
Afsluiten: Klik op Afsluiten om de desktop-app af te sluiten of gebruik
de sneltoets Alt+X.

2.2 EXTRA
ACCOUNT
In het menu Extra heb je de volgende opties:

 Afmelden: Klik op de knop Afmelden om je af te melden of om van account te wisselen.

 Mijn Startpagina: Je gaat naar de startpagina van

 Exchange-integratie inschakelen: Vink dit aan om Microsoft Exchange-integratie in te schakelen en

de UserPortal.

je gebruikersnaam en wachtwoord van Microsoft Exchange in te vullen.

 Mijn Proﬁel: Je gaat naar de profielpagina van
de UserPortal.

AUDIO

 Contactpersoon toevoegen: Voeg een contactpersoon toe.

 Stel hier het gewenste standaardapparaat in als luidspreker en headset.

 Vergadering plannen: Plan een vergadering via

 Mogelijkheid om een andere beltoon in te stellen. Je kan hier een WAV-bestand uploaden.

het menu MiTeam.
 Inbox: Je gaat naar het logboek. Hier kun je een

ALGEMEEN

overzicht vinden van alle recente oproepen, gemiste

Bij de algemene instellingen kun je het volgende instellen:

oproepen en voicemailberichten.

 Automatisch starten: De desktop-app start automatisch op als je de computer opstart.

 Oproep routeren: Hoe het systeem binnenkomende oproepen afhandelt, is vastgelegd in de regels voor

 Contactlijst comprimeren: Je contacten worden zichtbaar zonder foto.

gespreksroutering. Deze regels zijn ingesteld op organisatieniveau en groepsniveau, en kunnen ook op

 Auto beantwoorden: Inkomende oproepen worden automatisch beantwoord.

individueel niveau worden ingesteld. Regels die zijn ingesteld op hogere niveaus worden overgenomen

 Outlook-integratie: De app integreert automatisch met Microsoft Outlook.

op individueel niveau.

Staat deze optie aan dan kun je een gesprek opstarten vanuit een outlook contact.

 Toekomstige aanwezigheid: Pas hier zelf je toekomstige aanwezigheid aan.

 Pop-up-venster: Stel hier in of inkomende oproepen worden geopend in een pop-up-venster.

 Activiteitomleiding: Stel hier zelf activiteitomleidingen in.

 Beantwoorden met Enter: Je kunt oproepen nu beantwoorden met de Enter-toets.

 Opties: Stel hier geavanceerde mogelijkheden in:

 Meldingen: Stel hier per melding de notificatie in.
 Toetsenbord: Stel hier de sneltoetsen in op jouw toetsenbord.

HANDLEIDING DESKTOP

5

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

 Externe toepassingen conﬁgureren: Met deze optie kun je externe toepassingen instellen. Je kunt

Hier stel je de uitgebreide mogelijkheden van de app in. Je kunt ook andere toepassingen koppelen

bijvoorbeeld instellen dat een gewenste applicatie automatisch start bij elk inkomend gesprek.

aan de desktop-app.

Dubbelklik op de toepassing die u wilt instellen. Elke applicatie heeft een naam en een start-URI nodig.

 Het toepassen van Callto- en Tel-link-oproepen: De desktop-app ondersteunt nu Callto-links en

Als u bijvoorbeeld een webbrowser start, gebruikt u de http-URI, bijvoorbeeld http://www.google.com.

Tel-links op webpagina's.
• Microsoft Windows: Zet deze optie aan en klik op een telefoonnummer op een website met
een Callto-link of Tel-link. De desktop-app belt het nummer automatisch.
• iOS (Apple): Ga naar Systeemvoorkeuren > Toetsenbord > Snelkoppelingen > Services en zet
de optie ‘Oproep plaatsen’ aan.

Er zijn vier speciale strings die u kunt gebruiken in uw URI voor lancering. Deze worden vervangen door
de echte waarde wanneer die er is in een lopend gesprek. Selecteer de optie ‘Automatisch starten’ om
de toepassing te starten wanneer u een oproep ontvangt. Selecteer de optie ‘Snelkoppeling weergeven’
om de snelkoppeling van de toepassing bij elke oproep weer te geven.
 Sjablonen voor oproepberichten bewerken: Deze sjablonen kun je gebruiken om berichten te maken
die als e-mail of sms verstuurd worden, met hierin informatie over een oproep.

Let op: Indien je ook gebruik maakt van Skype, zal hij proberen de callto-instelling van deze applicatie
te negeren en de oproep afhandelen met Skype in plaats van met de bureaubladtoepassing. Zorg
ervoor dat je de toepassing start nadat Skype is gestart om dit probleem op te lossen.

 F8 gebruiker om het geselecteerde nummer te bellen: Zet deze optie aan om nummers te bellen door
op F8 te drukken.
 Informatie over de wachtrij weergeven in de standaardweergave: Vink het vakje aan om

 E-mailtoepassing: Kies of je de Microsoft Outlook-standaard (puntkomma) of een andere algemene
standaard (komma) wilt gebruiken bij het scheiden van e-mailadressen tijdens het verzenden van
groeps-e-mails.

2.3 WEERGAVE
In het menu Weergave kies je hoe de app wordt weergegeven. Je kunt kiezen uit de opties
Standaardweergave en ACD Agent-weergave.

groepsknoppen en de wachtrij-informatie weer te geven in de standaardweergave.
 Automatische aanpassing microfoonvolume: Zet deze optie aan om ongewenste audio-feedback te
voorkomen.
 Uitgebreide zoekinformatie weergeven: Hiermee worden de overeenkomsten gemarkeerd tussen jouw
zoekterm en de zoekresultaten die worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar als je bent
aangemeld in een attendant-groep.
 Doelinformatie in attendant-weergave tonen: Hiermee zie je extra informatie over wie de beller
probeert te bereiken. Deze optie is alleen beschikbaar als je bent aangemeld in een attendant-groep.
 Gemonitorde gesprekken en gespreksbeheer inschakelen: Hiermee kun je je eigen lopende oproepen
monitoren, ongeacht het apparaat. Je kunt ook gesprekken starten en beheren die vanaf een ander

Ga naar invoerveld: een snelkoppeling om een nummer of contactpersoon te zoeken.

apparaat worden gevoerd. De volgende opties zijn mogelijk:

Ga naar Oproepen: een snelkoppeling naar het tabblad Oproepen.

• Parkeer gesprek.

Ga naar contactpersonen: een snelkoppeling naar het tabblad Contactpersonen.

• Blinde overdracht.
• Beëindigen.
• Verplaatsen naar een ander apparaat.
 Geluid afspelen voor tweede inkomende gesprek: Je hoort een kort, discreet geluid bij een nieuwe
inkomende oproep wanneer er al een gesprek gaande is.
 Enable preview mode: Dit geeft je als gebruiker de mogelijkheid toekomstige releases (nieuw versie van
de desktop applicatie) te testen indien je systeembeheerder hiervoor toegang heeft gegeven.
HANDLEIDING DESKTOP
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2.4 OPROEP

2.5 SERVICES

Tijdens het bellen heb je diverse opties, die je kunt kiezen uit het menu Oproep of kunt activeren
via een sneltoets.

 Avondmodus opheffen…: Wil je buiten werkuren toch beschikbaar zijn, dan kun je de avondmodus
opheffen. Deze optie is alleen beschikbaar als de telecommanager dat zo heeft ingesteld via
de AdminPortal.
 Bericht verzenden naar contactpersonen: Stuur een sms of e-mail naar de volledige lijst met
contactpersonen (de sms-service is niet beschikbaar).
 Rol: Kies of bellers je vaste of mobiele nummer zien als jij belt. Dit is overigens makkelijker in te stellen
via de beschikbaarheidsbalk (zie hoofdstuk 4).
 Beantwoorden: Een inkomende oproep beantwoorden.

2.6 HELP

 Ophangen: Het huidige gesprek beëindigen.
 Doorverbinden starten: Het gesprek doorverbinden met iemand anders. Kies een contactpersoon
of een actief gesprek en kies opnieuw deze optie. Het gesprek wordt nu doorverbonden.
 Doorverbinden starten, regels voor omleiden omzeilen: De oproep komt direct uit bij
de contactpersoon naar wie je doorverbindt. Eventuele omleidingen worden genegeerd.
 In wachtstand zetten/Hervatten: Het gesprek in de wacht zetten of uit de wacht halen.

 Info: Je ziet informatie over de softwareversie van de desktop-app.

 Parkeren: Het huidige gesprek opnieuw in de wachtrij zetten. Als dat is toegestaan, kunnen andere

 Help: De Engelstalige handleiding.

gebruikers deze oproep aannemen.

 Diagnostics: Deze optie is enkel beschikbaar op verzoek van de Service Desk van T-Mobile.

 Opnieuw in wachtrij plaatsen: Het gesprek opnieuw in de persoonlijke wachtrij zetten. In de tussentijd
kun je eerst andere inkomende oproepen afhandelen.
 Regels voor omleiding voor de volgende oproep omzeilen: Bij de volgende inkomende oproep worden
de ingestelde regels voor het omleiden van gesprekken genegeerd. De inkomende oproep wordt niet
omgeleid naar het omleidingsnummer, maar komt binnen op dit toestel.
 Inbreken op actieve oproep: Deze functie is nog niet te gebruiken vanwege de privacy.
 Bellen als rol; Zakelijk (vast) of Privé (mobiel): Deze optie is niet beschikbaar.
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3. SNELKOPPELINGEN
Met snelkoppelingen kun je snel en simpel navigeren tussen de mogelijkheden van de desktop-app. Deze
staan links met icoontjes aangeduid.
Icoon

Omschrijving
Hier kan je een overzicht vinden van jouw favorieten.
Snelkoppeling naar de alle actieve gesprekken.
Snelkoppeling naar het menu MiTeam, waar je direct een vergadering kunt inplannen.
Groepslogboek. Hier is een overzicht te vinden van alle calls; gemist, doorgestuurd en
beantwoordt. Je kan hier tevens filteren op groep en toewijzing.
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4. BESCHIKBAARHEIDSBALK

4.4 BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheidsbalk geeft aan wat je huidige status is en welke rol er actief is. Je ziet eventuele

eenvoudig instellen, zoals een omleidingsnummer. Ook kun je nieuwe activiteiten toevoegen als

notities en hebt de mogelijkheid om je beschikbaarheid aan te passen.

snelkeuzeoptie.

Hier kun je je beschikbaarheid eenvoudig aanpassen. Je kunt de regels voor de diverse activiteiten

4.1 FOTO
Klik op de foto om je eigen visitekaartje te openen.

4.2 BELLER-ID
Klik op Beller-ID om je rol aan te passen naar het zakelijke nummer (vast), het privénummer (mobiel),
anoniem of het centrale nummer. (Dit is enkel mogelijk wanneer er een centraal nummer is geconfigureerd.
Neem voor de mogelijkheden contact op met de telecommanager.)

 Klik op de status die nu is ingesteld en pas je beschikbaarheid aan.
 Klik op Snelkoppelingen bewerken… en vervolgens op
• Vul de naam in van de nieuwe snelkoppeling.
• Vul in om welke activiteit het gaat.
• Kies als beschikbaarheid ‘Niet storen’ of ‘Beschikbaar’.
• Stel de looptijd van de activiteit in.
• Activiteitomleiding: Kies hier de juiste optie:
• Het standaard ingestelde omleidingsnummer gebruiken.
• De omleiding negeren

4.3 NOTITIE
Vul een persoonlijke notitie in. Andere interne gebruikers kunnen deze ook lezen.

• De omleiding opheffen
• Omleidingsnummer: Vul hier het nummer in waar het gesprek naar mag worden omgeleid.
• Pictogram: Kies een pictogram.
• Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
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4.5 AANGEPASTE ACTIVITEIT

Stel hier je toekomstige beschikbaarheid in:

Hier kun je de regels voor de diverse activiteiten (beschikbaarheid) tijdelijk aanpassen.

 Klik op het plusje om de toekomstige aanwezigheid aan te maken.

Pas je beschikbaarheid hier helemaal naar wens aan.

 Naam: Vul de naam van de afspraak in.
 Activiteit: Stel de gewenste beschikbaarheid in: Beschikbaar – In gesprek – Lunchen –

 Activiteit: Kies de betreffende activiteit.
 Beschikbaarheid: Kies uit ‘Beschikbaar’ of ‘Niet storen’.
 Eindtijd: Kies een tijd waarop de beschikbaarheid

Vergadering – Niet aanwezig – Vakantie.
 Van: Kies de begintijd van de afspraak.
 Tot: Kies de eindtijd van de afspraak.

weer op standaard mag worden gezet of kies voor

 Tijdzone: Deze staat standaard ingesteld op ‘Europa, Berlijn’.

de volgende werkdag als eindtijd.

 Herhalen: Stel in of het een periodieke afspraak is. Selecteer een van de volgende opties

 Activiteitomleiding: Kies hier de juiste optie:
• Het standaard ingestelde omleidingsnummer
gebruiken.

voor herhalen: Nooit – Dagelijks – Wekelijks – Maandelijks – Jaarlijks.
 Klik op Opslaan om de afspraak op te slaan.
 Verwijderen: Klik op het prullenbak-icoontje om een afspraak te verwijderen.

• De omleiding negeren
• De omleiding opheffen

4.7 ACTIVITEITOMLEIDING

Vul hieronder het nummer in waar het gesprek naar mag

Hier kun je een omleidingsnummer instellen dat tijdens jouw afwezigheid gebruikt wordt voor inkomende

worden omgeleid.

oproepen. Let op: Deze omleiding geldt voor alle inkomende oproepen voor zowel het vaste als mobiele

 Klik op OK om je wijzigingen op te slaan.

nummer.
 Klik op het plusje om een nieuwe activiteitomleiding toe te voegen.

4.6 TOEKOMSTIGE AANWEZIGHEID

 Activiteit: Kies een van de activiteiten.

Stel hier vooraf je beschikbaarheid in voor het ontvangen van gesprekken.

 Activiteitomleiding: Vul het telefoonnummer in waar inkomende oproepen naar doorgeleid worden.
 Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
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5. CONTACTPERSONEN
Via Contacten kun je contactpersonen opzoeken en bellen, en bekijken of een collega beschikbaar (alleen
bij optie UC) is. Typ een voornaam of achternaam in de zoekbalk om een contactpersoon op te zoeken.

Klik op

naast de contactpersoon om het visitekaartje uit te vouwen.

 Klik op de tekstballon om te chatten met de contactpersoon.
 Klik op de telefoon om de contactpersoon te bellen.
 Klik op het sterretje om de contactpersoon een status te geven:
• Favoriet: de contactpersoon blijft zichtbaar in het menu Contactpersonen.
• VIP: de contactpersoon staat bovenaan in het menu Contactpersonen.
• Geblokkeerd: de contactpersoon wordt verwijderd uit de lijst met
favorieten en VIP’s. Alle oproepen van deze contactpersoon worden
geblokkeerd.
Beschikbare Iconen:
Icoon

Omschrijving
Contact is beschikbaar
Contact is in gesprek
Contact is niet beschikbaar
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6. OPROEPEN

7. LOGBOEK

Hier zie je alle actieve gesprekken. Tijdens het bellen kun je diverse functies gebruiken.

In het logboek zie je alle uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen. De opties van dit menu staan
hieronder kort beschreven.

Door je muis boven de knop te laten zweven, verschijnt er een pop-up met de betekenis van de bewuste knop:
Icoon

Omschrijving
Toetsenblok openen
Opname van het gesprek starten of beëindigen
Doorverbinden starten
Doorverbinden starten en regels voor omleiden omzeilen
Deze oproep aan een vergadering toevoegen
De oproep parkeren
In de wachtstand zetten/Gesprek hervatten
Beantwoorden

Betekenis van de diverse knoppen:
Icoon

Omschrijving
Het bericht uitvouwen en alle opties tonen
Het voicemailbericht of het opgenomen gesprek afspelen
Je ziet de duur van het bericht en kunt doorspoelen en terugspoelen met het schruifje
Een contactpersoon aanmaken bij het nummer dat een voicemail heet achtergelaten
Het voicemailbericht of het opgenomen gesprek verwijderen
Het nummer dat een voicemailbericht heeft achtergelaten direct terugbellen

Ophangen
Microfoon uitschakelen (indien mogelijk)
De oproep verplaatsen naar de mobiele telefoon of van de mobiele
telefoon naar desktop
Algemene Opties:
Gespreksbeheer. Je kunt hiermee alle inkomende en uitgaande gesprekken via de desktop-app of je
mobiele telefoon laten verlopen.
Microfoon dempen/opheffen. Hiermee kun je de microfoon volledig aan- of uitzetten
Luidspreker- of headsetmodus activeren: het geluid wordt naar het gekozen apparaat gestuurd.
Luidsprekervolume aanpassen.
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8. MITEAM

8.2 BESTAND TOEVOEGEN

Via Miteam kun je met meerdere collega’s tegelijk communiceren. Dat kan met een stream (chat) of een

kan ook bestanden vanaf je PC in het scherm slepen.

Klik rechtsboven op bestand toevoegen om een bestand te delen met de contactpersonen in de stream. Je

audio-vergadering. Je kunt hier ook vergaderingen plannen.

Een pop-up verschijnt, waarin je de volgende opties ziet:
 Bureaublad/Computer: Deel een bestand vanaf je pc of lapto.
 Chats/Streams: Selecteer onder meer bestanden, whiteboards en foto’s die zijn verstuurd in andere
streams en deel ze hier.
 Whiteboard: Schrijf, maak tekeningen en figuren of pas afbeeldingen aan en deel deze in de stream.
 Notitie: Schrijf een notitie en deel deze in de stream.
Wil je meerdere bestanden tegelijkertijd downloaden, kopiëren of verplaatsen naar een andere stream, klik
dan op Selecteren. Je kunt zo ook meerdere bestanden tegelijk verplaatsen naar een nieuwe map en een

8.1 STREAMS

taak creëren, delen via een webpagina of verwijderen.

Klik op het plusje om een stream te starten.
 Streamtitel: Typ hier de titel van de stream.

Voorbeeld Whiteboard

 Zoek contacten: Typ hier de voornaam of achternaam van de gewenste deelnemers en selecteer ze.
 Klik op Maken om de stream te starten.

HANDLEIDING DESKTOP
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8.3 TAKEN BEHEREN

8.4 INSTELLINGEN

Voer onderin in de zoekbalk een nieuwe taak toe en druk op Enter. Klik op de taak om deze verder

Links bovenin van de actieve stream kan je ontactpersonen

uit te werken.

toevoegen. Klik op de naam van de stream.
Klik op Lid uitnodigen om een contactpersoon toe te voegen of
op Instellingen om meer geavanceerde instellingen te tonen.

De aangemaakte taak verschijnt in de stream. Klik erop om de opties te bekijken.
Bij Instellingen heb je de volgende opties:
 Naam: Degene die de stream heeft aangemaakt, kan de naam ervan aanpassen. De andere deelnemers
kunnen dit niet.
 Omslagafbeelding: Degene die de stream aanmaakt, kan een omslagafbeelding kiezen. Klik op
Wijzigen en vervolgens op Foto uploaden om een eigen bestand te selecteren of op Foto kiezen om
een van de standaardafbeeldingen te gebruiken. De andere deelnemers kunnen deze afbeelding niet
Hieronder staat een beknopte uitleg van de verschillende opties.

aanpassen.
 Categorie: Klik op ‘Standaard Categorie’, typ een nieuwe categorie in en klik op Toevoegen of kies een

 Toewijzen aan: Wijs de taak toe aan een deelnemer van
deze stream.
 Einddatum instellen: Kies een datum waarop de taak klaar
moet zijn.
 Herinner mij hieraan: Kies een datum waarop het systeem een
herinnering stuurt.
 Bijlage toevoegen: Voeg een stream of een document toe aan
de taak.

van de bestaande categorieën. Alleen degene die de stream heeft aangemaakt, kan dit aanpassen.
 Beschrijving opgeven: Voer hier een specifieke beschrijving in van de stream.
 Pushmeldingen: Hier stel je in of deelnemers een melding ontvangen wanneer er een nieuw bericht in
de stream wordt geplaatst.
 Downloaden: Download de bestanden die in de stream zijn gedeeld.
 Verlaten: Beëindig je deelname aan de stream. Klik op OK om dit te bevestigen.
 Verwijderen: Degene die de stream heeft aangemaakt, kan hem als enige ook verwijderen.
Een deelnemer kan de stream alleen verlaten.

 Kopiëren/Verplaatsen: Kopieer of verplaats de taak naar
andere chats of streams.
 Niet gemarkeerd/Gemarkeerd: Markeer de taak om hem
bijvoorbeeld prioriteit te geven.
 Verwijderen: Verwijder de taak.
 Beschrijving toevoegen: Voeg een beschrijving toe aan de taak.
 Activiteiten: Hier worden de aanpassingen geregistreerd.
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8.5 TAAK

 Toewijzen aan: Wijs de taak toe aan een deelnemer

Bij Taak zie je een overzicht van alle taken. Je hebt hier de volgende opties:

van deze stream.
 Einddatum instellen: Kies een datum waarop de
taak klaar moet zijn.
 Herinner mij hieraan: Kies een datum waarop het
systeem een herinnering stuurt.
 Bijlage toevoegen: Voeg een stream of een
document toe aan de taak.
 Kopiëren/Verplaatsen: Kopieer of verplaats de taak
naar andere chats of streams.
 Niet gemarkeerd/Gemarkeerd: Markeer de taak om
hem bijvoorbeeld prioriteit te geven.
 Verwijderen: Verwijder de taak.
 Beschrijving toevoegen: Voeg een beschrijving toe
aan de taak.
 Activiteiten: Hier worden de aanpassingen
geregistreerd.

 Een taak toevoegen: Typ onder in de balk de naam van de nieuwe taak. Druk op Enter om deze taak
toe te voegen.

 Taken sorteren:

Klik op om de taken te sorteren op de categorieën: Prioriteit, Einddatum, Alfabet

of Toegewezen persoon.

 Taken ﬁlteren: Klik op

om de taken te filteren. Je hebt keuze uit de volgende categorieën:

Alle taken, Mijn taken, Niet-toegewezen taken of taken per deelnemer
 Markeren als belangrijk: Vink

aan wanneer een taak een hogere prioriteit heeft.

 Klik op de taak om deze verder uit te werken.
HANDLEIDING DESKTOP
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8.6 MITEAM-VERGADERING
Bij MiTeam-vergadering begin je een online vergadering met de deelnemers van een stream.

 Uitnodigen: Klik op Uitnodigen en typ de voornaam of achternaam van de mensen die je wilt
uitnodigen voor de vergadering.
 Bestand delen: Klik rechtsboven op Bestand delen om bestanden te delen (vanaf je bureaublad),

streams te delen of een whiteboard te starten.
 Scherm delen: Klik rechtsboven op Scherm delen om het beeldscherm te delen met de andere
deelnemers aan de online vergadering.
 Camera aanzetten: Klik op het camera-icoontje rechtsboven om de camera aan te zetten.
 Deelnemers verbergen: Klik op het persoon-icoontje rechtsboven om de lijst met deelnemers
te verbergen.
 Sluiten: Klik op het kruisje rechtsboven om de vergadering af te sluiten. Bevestig dat je af wilt sluiten.
 Inbellen ⁄ online meeting: Kies de optie om een audiovergadering met een vergadering te combineren.

Je hebt daarbij de volgende opties:
 Klik op

HANDLEIDING DESKTOP

om een vergadering te starten.
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8.7 VERGADERING PLANNEN OF DIRECT STARTEN

 Herinnering instellen: Stel een herinnering in voor een vergadering. Deelnemers krijgen vooraf een sms
of e-mail als herinnering. Zij ontvangen die op het moment dat je hier instelt.
 Klik op Plannen om de uitnodiging te versturen.
Klik op

om direct een vergadering te starten.

 Geef de vergadering een naam.
Een vergadering plan je in een aantal stappen:
 Klik op
 Klik op

 Nodig deelnemers uit door hun voornaam of achternaam in te typen en de gewenste contactpersonen
te selecteren.

.
en vul onderstaande gegevens in om de vergadering te plannen.

Meer uitleg over de opties tijdens vergaderingen vind je in paragraaf MiTeam-Vergadering.
Klik in het menu MiTeam op

voor een overzicht van alle geplande vergaderingen.

 Titel: Vul een naam in voor de vergadering.
 Begin- en eindtijd: Kies de begintijd en de eindtijd of klik op Nu om de vergadering direct te starten.
 Duur: Selecteer de juiste duur van de vergadering.
 Herhalen: Bepaal of dit een periodieke vergadering is. Kies uit Nooit, Dagelijks, Wekelijks, Elke twee
weken, Maandelijks of Jaarlijks.
 Tijdzone: Kies de tijdzone. Deze staat standaard op ‘Europa/Berlijn’.
 Koppelen met stream: Typ in het lege vak de naam van de stream die gekoppeld moet worden
aan de vergadering. Hierdoor worden de deelnemers van die stream automatisch toegevoegd aan
de vergadering.
 Deelnemers: Typ hier de voornamen, achternamen, e-mailadressen of telefoonnummers van
de deelnemers en klik op de gewenste contactpersonen om die toe te voegen.
 Notities: Schrijf hier eventueel een notitie. Deze wordt toegevoegd aan de uitnodiging voor
de vergadering.
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