2 1 A P R I L 2 0 20 ( U P D A T E V E R S I E )

VIDEOBELLEN MET VIBER
EEN HANDLEIDING OM VLOT TE COMMUNICEREN MET ANDERSTALIGEN VIA VIBER

1.

Wat is Viber?
Met de gratis app Viber kan videobellen, berichten, foto’s en video’s versturen.
Om te kunnen videobellen met Viber hebben vrijwilliger en anderstalige een internetverbinding nodig, het videobellen is gratis. De app Viber is zeer vergelijkbaar met Whatsapp en is populair in Oost-Europa. Wij raden Viber aan om te videobellen met 1, 2 of 3 anderstaligen. Zoek je een oplossing voor grotere groepen,
raadpleeg dan onze andere digitale fiches.

2.

Hoe gebruik je Viber als vrijwilliger?
• Heb je nog geen Viber op jouw smartphone? Instelleer dan de gratis Viber app via de App
Store of Google Play Store app. Meer over Viber instelleren lees hier.
• Voeg nu het telefoonnummer van de anderstalige(n) toe in jouw ‘Contacten’ op jouw
smartphone.
• Om een gesprek te starten: open de app Viber en tik de naam van de anderstalige in. Klik op
het camera-icoontje om te videobellen.

3.

Hoe gebruik je de Viber als anderstalige?
• Heb je nog geen Viber op jouw smartphone? Instelleer dan de gratis Viber app via de App
Store of Google Play Store app. Meer over Viber instelleren lees hier.
• Voeg het telefoonnummer van de vrijwilliger toe in jouw ‘Contacten’ op jouw gsm.
• Om de video oproep van de vrijwilliger te beantwoorden: veeg jouw camera icoontje omhoog.

4. Tips
• Spreek een duidelijk tijdstip af met de persoon met wie je wil videobellen.
• Viber kan je ook installeren op je laptop/PC.
• Tussen twee praatsessies kan je elkaar ook berichtjes sturen. De vinkjes onder je berichtje kleuren paars (ipv grijs) wanneer je berichtje gelezen is.
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