Top tips voor effectieve videoconferenties

Ongeacht welke technologie je gebruikt, het is absoluut noodzakelijk om gebruik te maken
van best practices voor videoconferenties om een productieve videoconferentie te houden en
hier zijn onze 10 beste tips voor effectieve videoconferenties.
1. Zorg voor een stabiele internetverbinding
Het belangrijkste aspect van videoconferenties is een stabiele en snelle
internetverbinding. Zodra de verbinding traag is, zal dit de conferentie nadelig beïnvloeden
met visuele verstoringen en inconsistente audio.
Wanneer u uw laptop gebruikt, zorg er dan voor dat u een LAN-kabel gebruikt die een
stabiele internetverbinding garandeert. Ga voor een veilige connectiviteit samen met
geavanceerde encryptie en wachtwoordbeveiliging voor het geval je enige keuze draadloze
connectiviteit is.
2. Selecteer een goede software voor videoconferenties
De keuze van kwalitatieve videoconferentie software kwaliteit helpt bij het vergemakkelijken van een
goede zakelijke communicatie. Vergeet niet om de nieuwste versie van de software te downloaden en
zorg ervoor dat deze stabiel en compatibel is met uw besturingssysteem, zodat u tijdens de
conferentie een soepele videosamenwerking kunt krijgen.
3. Kleed je goed
Houd er rekening mee dat het een formele setting is en kleed u daarom dienovereenkomstig aan. Als
vertegenwoordiger van uw organisatie mag u niet handelen en kleden die het prestige van uw bedrijf
in gevaar brengt. Te veel veelkleurige outfits dragen wordt niet aanbevolen tijdens een
videoconferentie.
4. Stuur een agenda voorafgaand aan de conferentie
Het is absoluut noodzakelijk om een agenda voor de vergadering samen met de uitnodiging voor de
vergadering te bevatten. Zo begrijpen de gasten waarom ze zijn uitgenodigd en kunnen ze zich goed
voorbereiden. Een materiaal verspreiden via e-mail of op kantoor is ook een slim idee.
5. Weg met elke afleiding
Zorg er voorafgaand aan de vergadering voor dat er zich geen obstakels in de gezichtslijn van uw
camera bevinden die de andere deelnemers kunnen afleiden. Zorg er ook voor dat uw mobiele
telefoon tijdens de conferentie in de stille modus wordt gehouden.
6. Maak kennis met de functies van videoconferenties
Probeer achtergrondgeluiden te elimineren terwijl de conferentie gaande is, wat ook elke echo van de
microfoon zou moeten minimaliseren. Maak er bovendien een punt van om de deelnemers te
informeren over het dempen en het dempen van de microfoon en zorg ervoor dat ze allemaal gebruik
maken van deze functie.

7. Spreek nooit tegelijkertijd

Het wordt echt een uitdaging als er veel gasten op dezelfde conferentie zijn. Je moet geduld oefenen
en niet spreken, terwijl anderen zichzelf uiten. Er wordt voorgesteld dat de gastheer zijn vragen tot het
einde houdt, zodat iedereen de kans krijgt om zijn mening te geven. Het is aan de gastheer om de
conferentie te beheren om deze tot een succes te maken.
8. Selecteer een geschikte locatie
Sommige conferenties verdienen zelfs een professionelere setting. Er wordt voorgesteld om gebruik te
maken van een speciale conferentieruimte met hoogwaardige videoconferentieapparatuur,
9. Zorg voor een uniforme verlichtingsomgeving
Een essentieel aspect van elke succesvolle videovergadering is een goede verlichting met minimale
verblinding. Slechte verlichting kan uw publiek in het donker achterlaten. Ga voor natuurlijke
verlichting; Zorg er echter voor dat de deelnemers aan de andere kant niet worden afgeleid. Zorg er
verder voor dat er voldoende verlichting is voor de camera. Probeer extreem krachtige lampen te
vermijden en gebruik in plaats daarvan tl-licht.
Conclusie
Op dit moment nemen steeds meer organisaties hun toevlucht tot videoconferenties en daarom
moeten de werknemers voorbereid zijn op dit soort vergaderingen. Probeer de bovengenoemde do's
en don'ts voor videoconferenties in gedachten te houden om uw volgende videoconferentie succesvol
te maken, wat de efficiëntie van de vergadering zal helpen verhogen en ook ongewenste situaties zal
voorkomen.

