Online les met HIP Online
De techniek in orde maken & testen

De korte versie
●
●
●
●

Gebruik Chrome of Firefox
Ga naar https://app.hip-online.nl/demo
Geef toestemming voor microfoon en camera
Gebruik een headset of oortjes om echo te voorkomen

Jouw PC, Mac, Chromebook klaarmaken
HIP Online werkt op alle PCs, Chromebooks en Macs en ook in de meeste browsers.
Chrome en Firefox werken gegarandeerd. Met Safari op sommige Macs zijn minder goede
ervaringen.
Het werkt ook op Android tablets en iPads.
Het geluid en de camera testen vooraf kan geen kwaad:
1. Ga naar https://app.hip-online.nl/demo
2. Er wordt toegang gevraagd tot jouw microfoon en camera:

3. Klik op Toestaan
4. Als je dit ziet is alles ok:

dus: beeld en rood balkje voor geluid
Mooi! Alles werkt. Probeer de functies eens uit:
●
●
●

Knippen en plakken
Uploaden van een PDF, Word bestand of PowerPoint
Tekenen

●

Scherm delen met

●
●
●

Door de pagina’s bladeren
Exporteren naar een PDF
En nog veel meer...

Werkt het niet? Controleer dan eerst of de camera en microfoon überhaupt werken op jouw
computer. Controleer ook het volume. Misschien staat de microfoon op mute?
Omdat er zoveel verschillende computers zijn is het niet mogelijk om hier generiek alle
instellingen van jouw computer uit te leggen. Maar neem gerust contact met ons op,
misschien dat we er samen uitkomen. 035-2031750 of help@hip-online.nl.

Als het tijd is voor de les
Dan nog even kort over inloggen op de bijles zelf. Je hebt net gekeken naar een demo
whiteboard om jouw camera en geluid te testen. En om even te oefenen.
Voor de les heeft de docent een omgeving aangemaakt. De docent kan voor elke les een
nieuwe, lege omgeving maken. Maar jullie kunnen ook in 1 ruimte alle lessen doen, zodat je
nog terug kunt kijken.
Je hebt van de docent een unieke link gekregen. Open die in Chrome of Firefox. Dan zit je in
de les en daar zie je jouw docent! Zorg dat je op tijd bent. Neem 5 minuten speling om
eventuele probleempjes met laders, oortjes, camera’s etc. op te lossen.
Veel succes & bij vragen bel je 035-2031750 of mail je naar help@hip-online.nl.
Team HIP Online

