Showtime handleiding
Laat mensen zien waar u het over heeft
Waarom Showtime?
U kent de voordelen van een conference call. Maar hoe zou het zijn als u er ook nog iets bij kunt laten
zien? Want dat is nu precies wat Showtime, de nieuwe web conferencing dienst van PowWowNow
mogelijk maakt. Een web conference waarin u kunt chatten, presenteren en uw desktop kunt delen
met andere deelnemers. En bij PowWowNow zijn hier geen kosten aan verbonden.

Showtime gebruiken
Net als het conference call systeem van PowWowNow is Showtime super eenvoudig te gebruiken.
Showtime biedt alle faciliteiten van duurdere web conferencing systemen. Het enige verschil:
Showtime is helemaal gratis.
In deze korte handleiding leest u hoe u documenten en andere bestanden, zoals presentaties, films
en muziek deelt met vrienden en collega‘s. Volg gewoon de stap voor stap instructies hieronder.
Of ga voor een online demo naar www.powwownow.nl/Show-Time/Demo/

Van start gaan
Open uw web browser en ga naar www.powwownow.nl/Web-Conferencing/.

Klik op het tabblad ‘Nu starten’.

Heeft u nog geen Pincode van PowWowNow? Vul dan eerst het formulier in om u te registreren.

Zodra u zich heeft geregistreerd, kunt u de gratis Showtime applicatie downloaden en installeren.

Als u wel al een Pincode heeft, dan kunt u direct naar de download pagina gaan. Wanneer u nog niet
bent ingelogd op MyPowWowNow, moet u ter authentificatie uw e-mailadres en wachtwoord invullen.
Selecteer uw computerplatform, Windows of Mac.

Klik op ‘Downloaden’ om te starten met de download.
Het is mogelijk dat er een beveiligingswaarschuwing verschijnt en u moet bevestigen dat u wilt
downloaden.

Sla het installatieprogramma op en start het door te klikken op ‘Run’.

Volg de eenvoudige instructies op uw scherm om de applicatie op uw computer te installeren.

Zodra Showtime is geïnstalleerd, verschijnt het
opstartvenster.

Lees de licentieovereenkomst en klik op ‘Login’.

Vul nogmaals uw e-mailadres en wachtwoord in om in te
loggen.

Het hoofdvenster van de Showtime applicatie verschijnt
op uw scherm.

Deelnemers uitnodigen

Klik om te beginnen op ‘Web Share’ in het hoofdvenster
van Showtime.

Zo kunt u deelnemers uitnodigen die zich nog niet
hebben geregistreerd voor de dienst.

Klik in het nieuwe venster dat verschijnt op ‘copy’ naast de Web Share gegevens.

Plak de link en pincode in een e-mail en stuur deze aan de deelnemers die u wilt uitnodigen

Het enige dat zij hoeven te doen is klikken op de link en hun naam en de Pincode invoeren.

Zodra zij dit hebben gedaan, kan het desktop-delen beginnen. De andere deelnemers kunnen uw scherm zien en de bewegingen van uw muis volgen.

Gebruikers toevoegen
Klik op ‘Find Contacts’ in het hoofdvenster van Showtime.

Hierna verschijnt het ‘Find Contacts’ venster.
U kunt vrienden en collega‘s uit uw e-mailprogramma toevoegen of hun adressen handmatig
invoeren.

Klik op ‘Finish’ wanneer u klaar bent met het toevoegen van contacten.

Uw contacten verschijnen nu in het
hoofdvenster van Showtime.

Dubbelklik op een contact om verbinding te
maken en te chatten.

Om documenten, films en andere bestanden te delen, klikt
u op ‘Show’ in het Showtime hoofdvenster.

Zodra uw contacten klikken op ‘Accept’ verschijnt er een nieuw venster.

U deelt nu uw desktop.
Terwijl u het scherm deelt, kunt u via het chatvenster blijven communiceren met alle deelnemers.

U kunt het desktop-delen op elk moment beëindigen door in het chatvenster te klikken op ‘End’.

Wanneer u de controle over de cursor wilt overdragen aan een andere deelnemer, klikt u eerst op
‘Show’. Wacht tot de deelnemer accepteert en klikt op ‘Request Control’.

Accepteer de overdracht van de controle over de cursor door op ‘Share’ te klikken.

Nu heeft de andere deelnemer de controle over de muis en kan documenten, bestanden, mappen,
applicaties en vensters openen en sluiten.
U krijgt de controle weer terug wanneer de andere deelnemer klikt op ‘Return Control’ of wanneer u
zelf klikt op ‘Retake Control’ in het chatvenster.

