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Xwebinars

Xpower organiseert doorheen het jaar verschillende
online infosessies of trainingen om u op de hoogte
te houden van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe
functionaliteiten.  

Wij kozen voor Webex Event Center om onze
webinars te organiseren. In deze manual geven wij u 
graag meer uitleg zodat u vlot van start kan gaan. 

Alle feedback, vragen of opmerkingen ontvangen
wij graag. Op die manier streven wij naar een
continu optimalisatie en ideale gebruikservaring voor
onze deelnemers. 

Algemeen

Nieuwsbrief

Website - Academy

Suggesties voor een topic?
E: webinars@xpower.be

Blijf steeds op de hoogte! 



Xwebinars
Algemeen



Nieuwsbrief

Website - Academy

webinars@xpower.be

Inschrijflink

Xwebinars
Inschrijven

Voorbeeldwebinar*



Xwebinars
Inschrijven

Vul alle nodige gegevens & klik op verzenden 

Voorbeeldwebinar*



Hoe deelnemen aan webinar?  
Registratiebevestiging

Voorbeeldwebinar*

Sterk aanbevolen!

• Installeer alvast de éénmalige webex
applicatie.

• Dit bespaart u tijd bij de opstart van de 
webinar. 

Controleer zeker of u voldoet 
aan de systeemvereisten. 

Klik hier

https://help.webex.com/docs/DOC-18120


Hoe deelnemen aan webinar?  
Registratie & herinnering e-mails

Praktische info 

Link om deel te nemen 
aan de webinar.

Vervolg

Alleen deelnemen via 
audioconferentie

Voorbeeldwebinar*

Note
De herinnerings e-mails 
Bevatten dezelfde informatie 
als uw registratiebevestiging. 



Hoe deelnemen aan webinar?  
Registratie & herinnering e-mails

Aanbevolen!
Installeer alvast

éénmalig de 
WebEx applicatie

Problemen bij het inloggen? 
Contacteer webinar@xpower.be

Of +32 9 353 90 20 

Onze webinars worden steeds 
opgenomen. 

Bij uw inschrijving geeft u uw akkoord
voor deze opname. U kan ons steeds contacteren 
voor verdere vragen. 

Sla deze webinar op 
in uw Outlook agenda.

Voorbeeldwebinar*

Vervolg

mailto:webinar@xpower.be


Hoe deelnemen aan webinar?  
Download de WebEx applicatie

1. Download de applicatie op voorhand (aanbevolen)
Via de registratiebevestiging na inschrijving (zie p.7) of via de 
registratie bevestiging/herinnering via e-mail. (zie p.8-9)



Hoe deelnemen aan webinar?  
Download de WebEx applicatie

2. Download de applicatie een 10tal minuten voor de webinar start. 
Via de herinnering e-mail van de webinar
of via uw outlook agenda. 



Start webinar
Audiotest

Via de ontvangen herinnering e-mail kan u via een link eenvoudig deelnemen aan de webinar. 

Bij het inloggen is het belangrijk dat u eerst start met inbellen en een audiotest uitvoert.

De WebEx applicatie is reeds geïnstalleerd.
Opmerking: wanneer er een nieuwe update ter beschikking is, kan het zijn dat u deze eerst hoeft te downloaden. 
In geval van een update krijgt u hier steeds automatisch een melding bij het openen van de webinar. 



Start webinar
Audiotest Communiceren → Audiotest luidsprekers/microfoon

→ Selecteer de juiste 
luidspreker/microfoon 

en test deze uit.



Start webinar
Mogelijkheden Audiotest luidsprekers/microfoon 

Overzicht deelnemers 

Vragen of opmerkingen?
Stuur dan een chatbericht 

via de chatbox. 

Overzicht pannelleden



Start webinar
Mogelijkheden

Volg de presentatie mee. 

Bent u verbonden
met audio? 

Geef feedback 
tijdens de webinar.

Steek uw hand op.

Status;
ben u reeds ingebeld?



FAQ
Veelgestelde vragen

• Ik geraak niet ingelogd in het WebEx platform?

✓ Verwijder uw browser cache & cookies. 
✓ Plak en kopieer de gebeurtenis link onmiddellijk in uw browser. 
✓ Probeer een andere browser. (Mozillla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer,…)
✓ Werkt u met een verouderd systeem? Controleer de systeemvereisten. 

• Ik hoor niets tijdens de webinar?
Bent u reeds ingebeld? Lees op pagina 13 hoe u dit precies hoeft te doen. 
Test alles goed uit, dan weet u zeker dat u geen verkeerde apparatuur heeft geselecteerd.  

• Kan ik de webinar achteraf opnieuw beluisteren? 
Stel dat u niet aanwezig kon zijn of u door een technische storing niet verder kan meevolgen.
Alle webinars worden opgenomen. Indien gewenst kan u deze steeds bij ons opvragen via webinars@xpower.be

Heeft u andere vragen dan bovenstaande? 

Laat ze ons zeker weten via webinar@xpower.be
Of contacteer ons telefonisch + 32 9 353 90 20

Wij helpen u graag verder.

https://help.webex.com/docs/DOC-18120
mailto:webinar@xpower.be


Heeft u nog vragen?
Ontbreekt iets in deze manual?

Laat het ons weten:
webinar@xpower.be

+32 9 353 90 20 

Xpower N.V.
Toleindestraat 7/0101

9080 Beervelde

+32 (0) 9 353 90 20

www.xpower.be

Like our page

Follow us on LinkedIn

mailto:webinar@xpower.be
http://www.xpower.be/
https://www.facebook.com/Xpowerbe/
https://www.linkedin.com/company/3118950?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:3118950,idx:4-1-9,tarId:1469694644584,tas:Xpower

