Voor een gebruiksvriendelijke, interactieve online show op zondag 25 april, maken we gebruik
van het eventplatform Thola.
Dit platform vereist geen installatie en is gebouwd op MS Teams. Echter, het is niet nodig hier
een MS Teams account voor te hebben.
Alle info over hoe je het platform kan gebruiken, kan je hier vinden.
Lees dit aub goed door, zodat je zonder al te veel problemen kan deelnemen aan Coolest
Projects Belgium 2021, dé techbeurs voor jonge makers!

https://meet.thola.events/e/coderdojo/cpbe21/reception

Om deel te nemen aan het event, dien je je eerst te registreren voor het event. Via de link kom
je op de aanmeldingspagina:

Klik op “Register” en kom op de volgende pagina terecht, waar je je naam en mailadres dient in te
vullen en een avatar kan kiezen.

Je ontvangt hierna dan een mail om je registratie te bevestigen en een paswoord in te stellen.

Hierna ben je geregistreerd en kan je inloggen op het event:

Indien gewenst kan je een rondleiding doen in het platform, je klikt dan op ‘platform tour’
rechts onderaan je scherm. We zetten echter de belangrijkste features die we zullen gebruiken
hier uiteen.

Zowel de opening als de slotshow, kunnen jullie in het auditorium volgen.
De live project presentaties kunnen jullie in de verschillende kamers (rooms) vinden, het
programma is steeds te raadplegen.
Indien je nog wil napraten of gezellig babbelen, of gewoon wat wil socializen, kan je aansluiten
in de babbelbox.
Je kan de verschillende ruimten makkelijk betreden, door erop te klikken, zodat je met je avatar
aanwezig bent.

Eens je in een kamer bent, kan je deelnemen aan een sessie.
Je doet dat door te klikken op het scherm in de kamer, waarna je hier terecht komt:

Je kan nu kiezen om deel te nemen:


Door de Windows app te downloaden (niet nodig om een account maken, gewoon
inloggen via de gedownloade app). We raden dit de makers ten sterkste aan, voor een
optimale gebruikservaring




Door te gaan in je browser (geen account of download nodig) dus voldoende als
toeschouwer
Door je eigen MS Teams account gebruiken om deel te nemen aan de sessie. Let op!
Indien je de MS Teams omgeving van een werkaccount gebruikt, kan het zijn dat je
bedrijf enkel bedrijfsgerelateerde sessies toelaat. Indien dat het geval is, kan je beter
kiezen voor 1 van de andere 2 opties.

Hoera! Nadat je op je keuze hebt geklikt, kom je in de door jou gekozen sessie terecht.

Je wil een specifieke persoon een berichtje sturen? Dat kan! Immers, je kan die persoon dan
uitnodigen


door op diens avatar te klikken, dan zie je dat je hem/haar
een berichtje kan sturen



door te zoeken op de naam van de deelnemer in de lijst die
je kan vinden door op het icoontje links onderaan je scherm
te klikken (icoontje met de 3 hoofdjes)
bovenaan je scherm, in de zoekbalk, kan je ook zoeken op
deelnemers die in die specifieke ruimte aanwezig zijn



Je kan zien wanneer je zelf een berichtje hebt ontvangen, doordat er een cijfer boven het icoon
met de tekstballon verschijnt (ook links onderaan). Door hierop te klikken kan je je berichten
raadplegen.

Let, tijdens het bijwonen van een sessie, op het volgende:



mute als je niet aan het woord bent. Immers, dit zou de presentatie van de makers en
het beeld van de bezoekers in de war kunnen sturen
stel vragen eerst in de chat, zodat de moderator je op een geschikt moment het woord
kan geven of je vraag aan de spreker(s) stelt

De meeste sessies zullen worden opgenomen, zodat we een coole aftermovie kunnen maken
en/of fragmenten kunnen delen op onze sociale media kanalen. Dit enkel omdat we de hele
wereld willen tonen hoe inventief en creatief de makers zijn.
Indien je liever niet wordt opgenomen, zorg er dan voor dat je camera uit staat.

Vragen tijdens het event of technische problemen? Neem contact op met de helpdesk of stuur
ons een mailtje via: info@coderdojobelgium.be

