Ipad Pro/ Tablet – delen van je scherm in teams
Microsoft teams ziet je Ipad/Tablet als een mobiel device. Maar ook op een mobiel device kun je nu je
scherm delen – en dus ook andere applicaties laten zien die op je ipad/tablet staat
Tip: installeer van te voren een tekenprogramma op je Ipad/ tablet
(of ander programma waar je sowieso wiskundige/natuurkundig /scheikundige berekeningen doet)
Tip:
- er kan ook getekend worden in Microsoft OneNote (Ondersteuning vanuit de UU en dus beschikbaar
voor UU medewerkers)
- awwapp.com is een gratis "Whiteboard" waarop je je tekeningen live kunt delen met je deelnemers en
waarin studenten ook live mee kunnen tekenen (wordt niet ondersteund door de UU)
Opmerkingen:
• De docent/ spreker is niet in beeld wanneer er een scherm gedeeld wordt,
maar heeft ook geen zicht op de andere deelnemers in de meeting
• Ook is er geen optie voor chat gebruik met een mobiel device – dus vragen in de chat kan de
docent niet op de Ipad/tablet zien.
Advies: open de meeting óók op je laptop (je kunt met twee “devices” inloggen in dezelfde teams
omgeving en deelnemen aan dezelfde meeting). Zet je camera aan en volg via dat scherm te chat. Op
die manier kun je ook 9 studenten zien en ben jezelf ook zichtbaar
(achtergrond informatie : https://support.office.com/nl-nl/article/deel-inhoud-in-een-vergadering-inteams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8#ID0EAABAAA=Mobiel )

Inhoud (ctrl + klik - om direct naar de juiste handleiding te gaan)
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Stappenplan – open meeting op de desktop/laptop

1: log in op teams met solis-id en wachtwoord
2: Open ofwel via de outlook agenda de link naar de teammeeting

Of
Open de meeting in teams via het icoontje (links in beeld ) Calender
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Stappenplan scherm WEERGEVEN in meeting op Ipad
1. installeer teams op je Ipad / tablet
2. Open teams en log in
3. Klik op het icoontje van de Agenda rechts onderin
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4. Klik vervolgens op “Deelnemen”
De meeting wordt nu geopend
5. Klik op de drie punten (…)

6. “Delen"
7. "Scherm delen"

8.

Er verschijnt een melding dat de "schermuitzending" /“Start uitzending”
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9.
10.
11.
12.

Ga naar de gewenste (teken)applicatie/ powerpoint en start je je meeting/college
Ben je klaar? Sluit de teken/notitie applicatie af en keer terug naar Teams
Kies daar “Stop uitzending”
4 deelnemers van de meeting zullen weer in beeld verschijnen.

Stappenplan scherm OPNEMEN in meeting
Volg bovenstaande stappen 1 – 4

5. Kies: "Opname starten" à vanaf dat moment worden alle handelingen opgenomen

6. open nogmaals het menu middels de 3 punten (…)
7. kies: "Delen"
8. kies: "Scherm delen"
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9. 7: er verschijnt een melding dat de "schermuitzending" à “Start uitzending”

10.
11.
12.
13.
14.

Ga naar de gewenste teken applicatie/ powerpoint en start je je meeting/college
Ben je klaar? Sluit de teken/notitie applicatie af en keer terug naar Teams
Kies daar “Stop uitzending”
4 deelnemers van de meeting zullen weer in beeld verschijnen.
Stop de opname

Teams zal de opname opslaan – dit kan even duren.
Wanneer de verwerking klaar is ontvang je een berichtje in je mailbox met een link naar Stream, daar
waar je de opname nog iets kunt bewerken en opslaan.
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