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1 Activeren
Je hebt een mail ontvangen om jouw Zaurus-account te registreren. Volg onderstaande stappen.

Uitnodiging via mail

Registratieproces

Samenvatting

Klik op de knop
“Uitnodiging accepteren”.

Klik “Maak je account aan”

Lees de algemene voorwaarden en de privacy
statement en bij akkoord, vink “Akkoord” aan.

Indien dit niet werkt, volg
de instructies onderin de
mail.

Controleer je gegevens

Klik op “Volgende”

Maak een wachtwoord aan

Het account is klaar voor gebruik.

Bevestig je wachtwoord
Klik op “Volgende”
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2 Inloggen
Er zijn verschillende manieren om in te loggen in Zaurus. Denk hierbij aan inloggen via het internet (via de webbrowser) en via een app.

2.1 Via de internetbrowser
Ga (bij voorkeur via Google Chrome of Mozilla Firefox) naar https://web.zaurus.io om in te loggen op Zaurus.
Voer jouw gebruikersnaam en jouw wachtwoord in. Klik vervolgens op “Inloggen”.

2.2 Via de app
Zaurus is op verschillende manieren benaderbaar. In voorgaande paragraaf is het openen van Zaurus via een webbrowser besproken. Echter, het
kan handig zijn om een app te downloaden, zodat je Zaurus snel tot je beschikking hebt. We maken hierbij onderscheid in de verschillende apparaten
waarop een app kan worden geïnstalleerd, namelijk op een mobiel, op een tablet of op een computer/laptop.
iOS toestel (mobiele telefoon en tablet)
Android toestel (mobiele telefoon en tablet)

https://apps.apple.com/gb/app/zaurus/id1486590683
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.zaurus.messenger

MacOS (computer/laptop)
Windows (computer/laptop)

https://desktop-updates.zaurus.io/download/macos
https://desktop-updates.zaurus.io/download/windows
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3 Profiel instellen
Voordat je begint met het gebruik van de functionaliteiten van Zaurus, is het belangrijk om jouw profiel goed in te stellen. Rechtsboven in het scherm
staat jouw naam. Klik op jouw naam. Er verschijnt een dropdown-menu. Klik op “Profiel”.

3.1 Profielfoto instellen
Een profielfoto wordt gebruikt in de chats waarin je participeert. Hiermee kunnen deelnemers jou identificeren.
Om een profielfoto in te stellen of te wijzigen klik je op “Wijzig afbeelding” onder de foto. Vervolgens krijg je de verkenner te zien van jouw
computer/laptop/tablet of mobiele telefoon. Zoek middels de verkenner de foto op die je graag wilt uploaden. Eenmaal geselecteerd, kies je de
optie “Open”. Vervolgens wordt jouw gekozen foto gedownload en getoond in jouw profiel.

3.2 Voor- en achternaam controleren/aanpassen
In het veld “Voornaam” kan je jouw voornaam aanpassen. In het veld “Achternaam” kan je jouw achternaam aanpassen. Bestaat jouw achternaam
uit een tussenvoegsel, dan schrijf je het tussenvoegsel met kleine letters, bijvoorbeeld “de Jong”, “ten Voorde”.
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4 Chatten
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5 Beeldbellen
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Tips bij het beeldbellen
Omgevingsfactoren

Licht
Zorg voor een lichte plek waar je beeldbellen. Licht van de voor- en zijkant werkt het beste.
Ruimte
Is de ruimte waar je je bevindt geschikt voor beeldbellen? Is er voldoende licht? Is de ruimte
netjes/professioneel? Heb je goede WiFi/internetmogelijkheden in de ruimte? Zien er notities
opgehangen/zichtbaar op het bureau die je liever niet met anderen wilt delen?
Geluid
Zorg voor een plek waar je rustig een gesprek kunt voeren.
Kan je vrij spreken over vertrouwelijke informatie?
Gebruik oortjes of een speakertje om het geluid uit de conversatie beter te horen.
Huisgenoten
Laat huisgenoten weten dat je dadelijk gaat beeldbellen en geef aan dat je dan even niet gestoord
wilt/kunt worden.

ICT-factoren

Internetverbinding
Hoe staat het met jouw internetverbinding? Hoe is de sterkte? Heb je stabiel internet? Voor snel en
stabiel internet kan je jouw computer aansluiten met een internetkabel op de router (bijv. UTP-kabel)
of via een hotspot (4G netwerk) welke je aanmaakt op jouw mobiele telefoon.
Vertrouwelijke informatie
Sluit applicaties/vensters met vertrouwelijke informatie, voordat je het scherm deelt.
Positie van de camera
Staat de positie van jouw camera goed? Zijn je hoofd en schouders in beeld?
Tip! Gebruik boeken of een standaard om je laptop op te hogen om een betere positionering van jouw
camera te krijgen.
Voorbereiding
Bereid je beeldbelgesprek voor. Is de computer voldoende opgeladen? Accusnoer in de buurt? Hoe
staat het met je WiFi-verbinding? Heb je het klepje van je camera verwijderd? Ben je ingelogd?

Non-verbale factoren

Gebruik non-verbale gebaren (bijv. duim omhoog, zwaaien, “Ja” of “Nee” knikken om jouw mening
indirect aan te geven.
Vergeet niet om bij het spreken contact te zoeken met de deelnemers door in de camera te kijken.

Overigen

Wees op tijd voor je afspraak.
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Hulp en ondersteuning
Support-pagina
Computer/Laptop
Binnen de applicatie vind je de mogelijkheid tot ondersteuning. Klik hiervoor op het vraagteken-icoon
in de linker balk in beeld. Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home.
Tablet/Mobiele telefoon
Klik rechtsboven in het scherm op het “menu”-icoon. Kies vervolgens de optie “Over/Help” en kies
vervolgens “Help/Veelgestelde vragen”.
Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home.
Op deze pagina vind je instructievideo’s, veelgestelde vragen (FAQ’s), handleidingen en overige
informatie.

Uitgebreide handleiding
Alle functionaliteiten die in deze Quick Start Handleiding staan beschreven, worden uitgebreid
toegelicht in onze uitgebreide handleiding. Biedt de Quick Start onvoldoende instructie om een
handeling uit te voeren, raadpleeg dan onze uitgebreide handleiding, te vinden op de supportpagina.
Tip! Bekijk de veiligheidsopties binnen Zaurus
In de uitgebreide handleiding van Zaurus staan ook additionele veiligheidsopties beschreven die je in
kunt stellen om jouw account nog beter te beveiligen.

Spoedvragen
Heeft jouw vraag spoed, dan raden wij je aan om telefonisch contact te zoeken met de Supportdesk:
072 – 2029123 .
Neem eventueel een Print Screen van het getoonde scherm. Let daarbij op dat er geen gevoelige
informatie op staat. Eventuele gevoelige informatie die te zien is in de Print Screen dient onleesbaar
te worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een bewerking in Paint). Stuur de Print Screen eventueel
mee met jouw vraag/opmerking aan de Supportdesk.
Windows computer
Apple computer

