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Het type licentie die u heeft aangeschaft, legt de gebruikers groep(en) vast tot welke een gebruiker moet 
worden toegevoegd. Om te zien welke licentie u heeft aangeschaft : 
1. Log in, in uw Adobe Connect URL (voorbeeld : maatschappijABC123.adobeconnect.com) 
2. Klik op  Beheer  
3. Klik op Account > Accountoverzicht (deze pagina gaat automatisch open als u op Beheer klikt) 

 
 
 
 
 
 
 
De functies sectie op deze pagina zullen u de licentie informatie laten zien.  

 

Het Begrijpen van de Licentie Overeenkomst en de 
Bijbehorende Gebruikers Groepen in Adobe Connect 

 
 
 

 

Wat u nodig heeft : 
 De Adobe Connect URL van uw maatschappij 
 Administratie Identificatie codes voor Adobe Connect 

 

Dit is een voorbeeld. 
Uw information zal variëren 

op basis van de licentie(s) 
die uw bedrijf gekocht heeft 
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Het Begrijpen van de Licentie Overeenkomst en de 
Bijbehorende Gebruikers Groepen in Adobe Connect, vervolg 

 
Adobe heeft een on-line hulpbron die de rechten van elke groep beschrijft ; Ga naar de sectie 
Ingebouwde toestemming ‘s groepen met behulp van de onderstaande link. 
https://helpx.adobe.com/adobe-connect/using/setting-permissions-library-files-folders.html 

 

Gelieve te kijken op de Adobe Connect pagina https://helpx.adobe.com/nl/adobe-
connect/using/getting-started-administering-accounts.html voor meer informatie over de 
administratie en het beheer van het Adobe Connect account. 
 
Adobe Connect heeft eveneens een web pagina die onder andere de toestemmingen detailleert 
tussen iedere groep : https://helpx.adobe.com/nl/adobe-connect/using/setting-permissions-library-
files-folders.html, ga naar de sectie onderaan Geïntegreerde machtigingsgroepen van deze pagina. 
 

 
 
 
 
 
 

Aangeschafte Licentie(s) Naam van Gebruikers Groep 

Named Virtual Classroom Manager : Genoemde verantwoordelijke(n) van de opleiding 
(Prijs model van de verantwoordelijke(n) van een genoemde virtuele klas) 

Managers van virtuele lesruimte 

Concurrent Learner : Gelijktijdige Studenten/Leerlingen  
(Prijs model voor gelijktijdige studenten) 

Trainingsmanagers  

Named Host : Genoemde Gastheer/Organisator (Vergaderingen Beheerders – Prijs 
model voor de genoemde Gastheer) 

Gastheren vergadering 

Concurrent User : Gelijktijdige Gebruikers (Vergaderingen Beheerders – Prijs model voor 
de aanwezigen personen) 

Gastheren vergadering 

Named Webinar Manager : Genoemde Verantwoordelijke(n) voor de Webinars Webinar Managers 

Shared Webinar Manager : Beheerder voor gedeelde Seminars  Seminarbeheerders 

Event Management (standalone) : Evenementen manager Gebeurtenismanagers 

*Op onderstaande pagina(s) staan de instructies hoe een Gebruiker toe te voegen aan een Groep 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/using/setting-permissions-library-files-folders.html
https://helpx.adobe.com/nl/adobe-connect/using/getting-started-administering-accounts.html
https://helpx.adobe.com/nl/adobe-connect/using/getting-started-administering-accounts.html
https://helpx.adobe.com/nl/adobe-connect/using/setting-permissions-library-files-folders.html
https://helpx.adobe.com/nl/adobe-connect/using/setting-permissions-library-files-folders.html
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Toevoegen/Creëren van Adobe Connect Gebruikers  

 
Volg de onderstaande stappen voor het toe te voegen of creëren van een Adobe Connect gebruiker om toegang te 

krijgen tot uw Adobe Connect account of vergader zalen. 

• Vul de verplichte Velden in met de informatie van 
de nieuwe gebruiker (Velden zonder sterretje zijn 
facultatief).  

• Creëer een wachtwoord voor de gebruiker dat 
gebruikt wordt wanneer hij inlogt in het Adobe 
Connect account of vergader zaal.  

o Standaard zal Adobe een e-mail met 
account informatie sturen naar de nieuwe 
gebruiker, login en wachtwoord, en de 
nieuwe gebruiker aanbevelen z’n 
wachtwoord te veranderen na de eerste 
login. Als u liever niet wilt dat één van deze 
opties gedaan worden, verwijder het vinkje 
van het hokje voor de gekozen optie.  

• U kunt klikken op Beëindigen als u niet wenst een 
nieuwe gebruiker aan een groep toe te voegen en 
privileges toe wijzen tot uw Adobe Account.  

• Klik op Volgende om de optie te krijgen om de 
gebruiker(s) tot een bepaalde groep(en) te 
verwijzen. 

 

Creëren van een Nieuwe Gebruiker 
 
Alleen een Beheerder kan gebruikers 
en groepen gebruikers beheren, 
creëren, veranderen en verwijderen. 
 

• Log-in als Beheerder in uw Adobe 
Connect account. 

• Klik op de Beheer tab. 
 

• Klik op de Gebruikers en Groepen 
tab. 

• Klik op de Nieuwe gebr. knop. 
(nieuwe gebruiker) 
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Toevoegen/Creëren van Adobe Connect Gebruikers, vervolg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Van het linker blok, genoemd Mogelijke groepen, kies een groep (door te klikken voor of achter de naam van de 
groep 's, want de naam is een klikbare link) en klik op de Voeg toe knop, u ziet dan de groep verschijnen in het 
Huidige groepslidmaatschap blok - rechts. 

• Als éénmaal alle gewenste groepen zijn toe gevoegd, klik op Beëindigen om op te slaan. 

 

Creëer een gepersonaliseerde groep 
 
Alleen een beheerder kan gebruikers groepen beheren, 
creëren, veranderen en verwijderen. 
 

• Vanaf de tab Beheer > Gebruikers en Groepen, klik 
op de Nieuwe groep knop (voor een nieuwe groep). 

• Geef een Naam aan deze groep (u kunt eventueel een 
beschrijving noteren) 

• Klik op de knop Beëindigen om de groep te creëren, of 
op de knop Volgende om hem gebruikers of groepen 
gebruikers toe te wijzen (op dezelfde manier als 
hierboven beschreven). 

 


