
Van uw audio & web conferencing experts

Hulp nodig ?       +32 (0)2 808 56 09        supporteu@meetingone.com

Gooi het toetsenboord van uw telefoon overboord en controleer uw conferentie via een scherm !
Click&Meet, inclusief bij AudioOne, is een visueel gereedschap die het u mogelijk maakt uw gesprek efficient te beheren. 

Klik op meetingone.com/eu-nl/support/clickmeet/

Deze opdrachten zijn uitsluitend voor de Hosts. Sommige opties kunnen worden 
geweizigd voor deelnemers gebruik. Deelnemers opdrachten worden in blauw 

genoteerd.

www.meetingone.com

Snelle opdrachten lijst voor de Host

Conference Calling

1

Klanten Service bellen

Menu van opdrachten

0#

6#

Om u assistentie te bieden tijdens uw conferentie

Gesproken lijst van opdrachten

Toegewijde conferentie zaal

Bellen naar een deelnemer

Opnieuw bellen

De laatst gekoppelde 
deelnemer ontkoppelen

Uw conferentie eindigen

1) Toets uw AudioOne zaal nummer #  
2) Toets PIN code #

Telefoon nummer op 
Internationale wijze #

02#

8#

9#

Opent en begint uw conferentie 
(uitsluitend vanuit een toegewijde zaal)

Bellen naar een deelnemer

Opnieuw de laatst gebelde deelnemer 
bellen

De laatst gebelde deelnemer 
ontkoppelen

Ontkoppeld automatisch alle deelnemers 
en de Host

Starten / stoppen van de opnamen

Opladen van de Audio opname(n)

Wacht-kamer muziek aan / uit

51# / 510#

Audio opname

75# / 750#

Begint / stopt de audio opname voor de 
conferentie

www.meetingone.com/eu-nl/support/

Laat wacht-kamer muziek horen aan de 
deelnemers

Deurbel uit/aan

Gesproken berichten uit/aan

Aankondiging deelnemer aan / uit

Terugspelen van de alle deelnemers 
aankondigingen

47# / 470#

48# / 480#

50# / 500#

501#

Is te horen wanneer een nieuwe deelnemer 
binnen komt

Gesproken bericht om aan te geven dat de 
opdracht gesproken berichten aan / uit is

Kondigt de binnenkomst van een deelnemer aan 

Speelt de opname terug aan de Host van de 
aankondigingen van de deelnemers

Dempen / openen van de deelnemers 
microphones

Dempen / openen van de microphone 
van de Host
Zelfmanagement aan / uit van de 
deelnemers microphone

Dempen / openen individueel van iedere 
deelnemer's microphone

4# / 40#

46# / 460#

45# / 450#

*#

Sluit / opent de microphones van alle deelnemers

De Host opent / sluit zijn eigen microphone

De Host opent / sluit het zelf-management van de 
deelnemer's microphone

Als de deelnemers microphone ingeschakeld is, kan 
hij hem zelf uitschakelen

Internationale of lokale 
toegangs nummers

1) Bel toegangs nummer
2) Toets uw AudioOne zaal nummer #  
3) Toets PIN code #

Opent en begint uw conferentie

Support

AudioOne gesproken berichten 

Beginnen van uw conferentie

Opnamen & wacht-kamer muziekGedempt
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Snelle opdrachten lijst voor de Host
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Conference Calling

Sluiten / openen van de toegang tot 
de zaal

Gecodeerde toegang (conferentie)

Gecodeerde toegang (individuele 
code - IAC)

Gefilterde toegang

Wachtende deelnemers om 

toegang te krijgen

14# / 10#

12*(gekozen code)#

13#

11#

2# & 1#

Ontkoppelt automatisch de deelnemers die toegang proberen 
te krijgen

De deelnemers die de zaal willen betreden moeten de 
toegangs code intoetsen

De deelnemers die de zaal willen betreden moeten een 
individuele code intoetsen (vastgelegd in de directory)

Deelnemers zullen in een apparte wacht-zaal geplaatst worden 
totdat u ze verwelkomt

Een bel signaal zal u waarschuwen dat een deelnemer zich in 
de wacht-zaal bevindt. Toets *2# en u zult beiden in de 
sub-conferentie 2 terecht komen. U kunt nu de deelnemer 
ontkoppelen of toestaan tot de hoofd conferentie zaal door
 *1# te toetsen

Aan / uit van spreek beurt
Aanvraag spreek beurt / annuleren 
aanvraag spreek beurt
Het woord geven aan een deelnemer / 
annuleren
Opschuiven in de rij naar volgende 
deelnemer voor spreek beurt

42# / 420#

*#

*#

*#

Aan / uit van de deelnemers spreek beurten

Deelnemers kunnen in en uit de wacht-rij

Geeft of annuleert de spreek beurt van een deelnemer

Geeft het woord aan de volgende deelnemer in de 
wacht-rij

Deelnemer naar de Host hoek

Opent sub-conferentie zalen 
gecontroleerd door de Host

Opent sub-conferentie zalen 
gecontroleerd door de 
deelnemer

21#

3#

3*X#
X= de sub-conferentie die u wenst 

betreden (van 1 tot 8) - 0 
vertegenwoordigt de hoofd conferentie

Verplaatst de deelnemer naar een apparte zaal alleen als 
de Host daar al aanwezig is

De deelnemers worden automatisch verplaatst naar een 
door de Host vooraf bepaalde sub-conferentie in de 
directory. Alleen de Host kan de deelnemers verplaatsen 
naar andere sub-conferenties.

Met toestemming van de Host kunnen de deelnemers 
zichzelf verplaatsen van de éne sub-conferentie naar de 
andere

Stuurt u naar de Host hoek / 
terugkeer

2# / 20# Verplaatst de Host naar de Host hoek / terug naar de hoofd 
conferentie zaal

Zich verplaatsen naar de Host hoek

Zich verplaatsten naar 
sub-conferentie X

Zelfmanagement uit / aan van de 
deelnemers microphone

21#

3*X#
X= de sub-conferentie die u 

wenst betreden (van 1 tot 8) - 
0 vertegenwoordigt de hoofd 

conferentie

*#

Verplaatst de deelnemer naar de Host hoek, alleen als de 
Host daar al aanwezig is

Alleen als de Host de sub-conferenties geopent heeft

Als de functie geactiveerd is, kunnen de deelnemers zelf hun 
microphone in- of uitschakelen

Aanvraag spreek beurt / annuleren 
aanvraag spreek beurt

*# De deelnemers kunnen aansluiten of de rij voor vragen 
verlaten, alleen als de Host die functie geactiveerd heeft

Stuurt u door naar 
sub-conferentie zaal X

3*X#
X= de sub-conferentie die u wenst 

betreden (van 1 tot 8) - 0 
vertegenwoordigt de hoofd conferentie

Nadat de Host de sub-conferenties geopent heeft, 
kunnen de deelnemers zich verplaatsen van de éne 
sub-conferentie naar de andere

Sluit een sub-conferentie zaal 30*X# Sluit sub-conferentie zaal X en stuurt alle deelnemers 
terug naar de hoofd conferentie zaal

Sluit alle sub-conferentie zalen 30# Sluit alle sub-conferentie zalen en stuurt de 
deelnemers terug naar de hoofd conferentie zaal

Overdracht van de Host functies 999#
Overdracht van de Host functies naar een deelnemer. De 
deelnemer moet dezelfde opdracht code toetsen op z'n 
toetsboord, om de overdracht te bevestigen.

Instaleren van een herrinerings 
toon 61*(aantal minuten) #

Een bel signaal om aan te geven dat het aantal 
geprogrammeerde minuten verstreken is

Toegang's modus

Beheren van een vraag&antwoord (Q&A) sessie

Sub-conferentie(s) (of ateliers)

Opdrachten door deelnemers gecontroleerd

Online Account Information (OAI) informatie over uw conferentielijnen
Beheer uw audio account online! Log in via meetingone.com/eu-nl/audioone/oai/oai-login/
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