VideoMOC
Installatie software en ingebruikname
Voor de Multidisciplinaire Oncologisch Consulten (MOC) maakt AZ Maria Middelares voortaan gebruik van
Webex Teams, het cloud-gebaseerde samenwerkingsplatform van de firma Cisco. Met Webex Teams kunnen
medewerkers van het ziekenhuis video- of audioconferenties opstarten en gebruikers binnen en buiten het
ziekenhuis uitnodigen om hieraan deel te nemen.
Het systeem werkt eenvoudig en vereist enkel de installatie van een stukje software op uw computer. Webex
Teams werkt vanop alle gangbare platformen en types toestellen: Windows-pc’s, Mac, tablets en smartphones
iOS/Android. Een internetverbinding vast, WiFi of mobiel volstaat, evenals een toestel met webcam,
luidspreker en microfoon of hoofdtelefoon.
Installatie Webex Teams
Voor de installatie van de app op uw toestel, klikt u op de
volgende link:
https://www.webex.com/downloads.html
Kies ‘Download for Windows’ onder het logo van ‘Cisco
Webex Teams’.
Ook wie geen Administrator/beheerder-rechten heeft op de
computer, kan de toepassing downloaden en installeren.
Volg de verschillende stappen in de wizard. Na voltooiing
start Webex Teams automatisch op. Ga akkoord met de
licentie-bepalingen.

Aanmaken en registreren van uw account
Na installatie wordt Webex Teams automatisch gestart
of kan het manueel worden gestart.
Klik op ‘Aan de slag’ om u eenmalig te registreren en
een account aan te maken.
Voer uw persoonlijk e-mailadres in.
Dit mag om het even welk e-mailadres zijn, zolang u er
maar toegang toe heeft. U zal geen reclame of
dergelijke ontvangen op het opgegeven e-mailadres.
Het gebruik is volledig gratis.
Uw e-mailadres is de gebruikersnaam waarmee u
nadien kunt aanmelden in Webex Teams.

U ontvangt dadelijk een registratiebericht in uw
mailbox.
Open het bericht en klik op de link ‘Get Started Now’.

U komt op een pagina waar u een persoonlijk
wachtwoord kunt instellen. Geef uw wachtwoord in en
bevestig met ‘Account maken’ of ‘Create Account’.
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Als laatste stap klikt u op ‘Bureaublad-app starten’ of
‘Launch Desktop App’.
Hier kunt u aanmelden met uw e-mailadres en uw
persoonlijk wachtwoord.
Vanaf nu is Webex Teams klaar voor gebruik.
Het is aanbevolen na installatie het toestel te
herstarten.
Gebruik voor video-oproep naar Maria Middelares
Start indien nodig Webex Teams op. Geef het e-mailadres in
als gebruikersnaam en vervolgens uw persoonlijk
wachtwoord.
Klik links op het icoontje met het hoorntje. Als u met de muis
erover beweegt komt er ‘Gesprek’ te staan.

Bij ‘Zoeken of invoeren’ geeft u het adres in van de
vergaderruimte Wetenschappelijke Hub A:
mobiel1@mariamiddelares.room.ciscospark.com
U kan bovenstaande link ook kopiëren en plakken in het
zoekveld.
Dan klikt u op ‘Gesprek’ dat groen oplicht.
Daarop komt de video-oproep tot stand en wacht u tot men
deze aanneemt.
Bij volgend gebruik zal ‘Wet Hub A’ bij de gesprekkenlijst
staan en kan u deze gewoon aanklikken om een oproep te
lanceren.

Algemeen
Account Webex Teams

Uw account kunt u op een aantal toestellen tegelijk gebruiken. U mag ook
bijkomende accounts aanmaken en deze gebruiken voor eigen video-oproepen.
Klik op het rond symbool linksboven en kies ‘Instellingen’ om te controleren of uw
geluid en camera correct zijn ingesteld. Bij ‘Audio’ en ‘Video’ zijn de instellingen
te vinden voor microfoon/luidspreker en de camera.

Vragen of problemen?

Voor tablets/smartphones met Apple iOS of Android is de link voor installatie
software te vinden via ‘Email link’ (zie ‘Installatie Webex Teams’ via de
webpagina). U kunt ook zoeken op ‘Cisco Webex Teams’ in de ‘AppStore’ of
‘PlayStore’ en de applicatie van daaruit installeren.
Bij aanmelden in Webex Teams heeft u de mogelijkheid om uw wachtwoord te
resetten met behulp van uw e-mailadres.
Bij vragen of problemen kunt u terecht op nr. 09/246.29.10 (systeembeheer) of
systeembeheer@azmmsj.be.
Als u na installatie wil testen, kan dit bij voorkeur na contact met systeembeheer
via bovenstaande gegevens.
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