
Video Visite 

Digitaal op bezoek via beeldbellen op zijn simpelst – september 2020 

Dit initiatief betreft het bieden van een beeldbeloplossing die voor de belangrijkste ontvanger zo 
simpel mogelijk is. De oplossing is geschikt voor mensen die vanwege COVID-19 of anderszins in 
isolement zitten en daarbij niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden of met 
‘vergeetachtigheid’ kampen. Een volledige beschrijving hoe dit idee als werkende oplossing in te 
regelen is beschikbaar. 

Het betreft een apparaat met daarop software en daarbij in 
te regelen ondersteuning op afstand. Het apparaat staat 
altijd aan en is verbonden met internet via wifi of 4G. 
Wanneer familie of vrienden videobel-contact via een app 
op hun smartphone initiëren dan licht het beeldscherm in 
de kamer bij hun dierbare op en wordt automatisch de 
geluid- en beeldverbinding gemaakt. Zo kan men als de 
persoon in kwestie aanwezig is op de kamer elkaar meteen 
zien en met elkaar praten. Verbreken van de verbinding 
doet ook de beller weer. De ontvanger hoeft dus niets te 
doen, het is een bediening vrije functie. 

Als apparaat kan men kiezen voor inzet van beschikbare (soms verouderde en 
afgedankte) Android tablets of smartphones, of door aanschaf (AliExpress.com) 
van een daarvoor geselecteerde en voorgestelde Smart-Video- Telefoon 
(Poptel V9, +/- € 150,-), met ingebouwd 8” beeldscherm, camera en microfoon, 
zeer luide luidspreker, uitklapbare standaard, accu en netsnoer. De te 
installeren software is gratis voor particulier gebruik. Er is software geselecteerd 
voor het videobellen, beheer op afstand, voor cosmetische aspecten en voor 
het voorkomen dat (men op) het apparaat onbedoelde dingen doet.  

Detail eigenschappen van de oplossing: 
 Gratis software voor particulier gebruik. 
 Functioneert op oudere mobiele telefoons en tablets. 
 Volledige privacy en beveiligd dataverkeer (Skype). 
 Vertrouwde-contacten administratie (Skype). 
 Groepsgesprekken met familieleden of vrienden zijn mogelijk via een app op hun smartphone, of 

vanaf hun desktop-PC of laptop (Skype). 
 Er is een optie tot automatisch beantwoorden van het inkomende videobelverzoek van enkel 

bekende contacten (Skype). 
 Er is ook een instelling mogelijk zodat alleen bekende contacten 

verbinding kunnen zoeken (Skype). 
 Volledig beheer op afstand is mogelijk (TeamViewer) vanaf diverse 

verschillende apparaten (Laptop/Desktop-PC/tablet/Smartphone). 
 Automatisch herstarten van het apparaat en software is mogelijk 

(AutoStart/Android/apparaat instelling). 
 Simpel op afstand herstarten van de apparaat (Power Menu). 
 Een optie is dat digitaal verdwalen onmogelijk gemaakt wordt door het 

touchscreen en knoppen uit te zetten (Touch Protector). Het scherm kan 
automatisch uitschakelen na enkele seconden (Android/apparaat-
instelling) waarbij de vergrendeling geactiveerd wordt en ook actief blijft 
bij ontwaken van het scherm. 

 Als optie kan er ook gekozen worden voor extra software om een 
gepersonaliseerde indeling op het startscherm te verkrijgen met daarop 
een mooie analoge klok en een foto naar keuze. (zie foto hiernaast). 

De installatiehandleiding of aanvullende informatie kunt u opvragen bij vividobsup@gmail.com. 


