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Voorstelling van het KMI-Klimaatrapport 2020
Richtlijnen voor deelname
Gelieve dit document aandachtig te lezen voor deelname aan het event.

1. Technisch
Deelname aan het event zal online via Webex gebeuren, en laat de deelnemers toe om te
communiceren (via chat), presentaties te bekijken, en interventies van andere deelnemers te
horen.
Wat zijn de technische vereisten om deel te nemen aan het event?
 Besturingssysteem: bij voorkeur Windows of iOS, indien mogelijk wordt Linux best
vermeden.
 Browser: bij voorkeur Chrome of de meest recente versie van Firefox.
 Een headset + webcam is aangeraden, in het bijzonder voor de presentatoren.
Bijkomende instructies i.v.m. het gebruik van Webex kunt u hier terugvinden.
1.1.













Algemene richtlijnen wanneer u verbindt
Neem deel aan de Webex-sessie via uw computer met behulp van de link (link volgt later).
Geef bij het invoeren van uw naam, uw naam+affiliatie en uw e-mail adres in, en klik op
'Join Meeting'. U kunt deze gegevens later nog wijzigen door linksboven op uw naam te
klikken (meer informatie kunt u ook hier terugvinden).
Gebruik een headset (bijvoorbeeld oortjes of een hoofdtelefoon) om de duidelijkste
spraakkwaliteit en de minste ruis te garanderen (als dit niet mogelijk is, controleer dan
uw computerinstellingen om te zorgen voor minimum achtergrondgeluid).
Doe een geluidscontrole (voorafgaand aan de sessie).
Demp uw microfoon (klik op de microfoon, rode kleur = gedempt, zwarte kleur = niet
gedempt). Gelieve deze altijd gedempt te houden, tenzij de moderatoren u uitnodigen
om te praten.
Wanneer uw microfoon aanstaat, gelieve voorzichtig te zijn met achtergondgeluid
(bijvoorbeeld typen op een toetsenbord, verplaatsen van een stoel of andere zaken op
uw bureau, enz.).
Schakel uw camera uit wanneer u niet aan het woord bent om bandbreedte te besparen.
Indien nodig zullen de moderatoren zelf microfoons dempen of de camera's uitschakelen.

Heb je nog vragen ? infometeo@meteo.be
Het KMI is actief op sociale media!
Deel dit event op social media met #KMIklimaatrapport2020
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Deze webpagina biedt u nuttige informatie wanneer u om welke reden dan ook de
verbinding verliest en niet in staat bent om opnieuw verbinding te maken via Webex.
Gelieve de verbinding met de Webex-sessie te vebreken indien u niet (meer) deelneemt
aan de sessie.

2. Praktisch
2.1. Testsessie
Op dinsdag 13 oktober van 10u tot 12u is een testsessie voorzien waarbij deelnemers en
presentatoren de deelnamelink via Webex kunnen testen (link volgt later). We raden u ten
zeerste aan om deel te nemen aan deze testsessie zodat u Webex kunt testen op uw toestel
voor de aanvang van het event. Voor technische vragen of problemen tijdens de testsessie kunt
u via de chat met onze ICT-dienst communiceren.
2.2. Deelname op 15 oktober 2020
Op de dag van de voorstelling zal de Webex-sessie (link volgt later) reeds actief zijn vanaf 09:15.
We raden alle deelnemers en presentatoren ten sterkste aan om op tijd verbinding te maken,
zodat eventuele problemen met netwerk/audio/video nog opgelost kunnen worden. Na de
testsessie van 30 minuten, zal om 09:45 de voorstelling van start gaan.
2.3.





Vragen & antwoorden
Tijdens de voorstelling kunnen deelnemers vragen stellen via de chat functie, gericht naar
‘Iedereen’.
Alle vragen worden door de moderatoren verzameld, en (een selectie van) deze vragen
zullen aan bod komen tijdens de volgende momenten:
o Van 11:20 – 11:50
o In de namiddagsessie na elke presentatie (gedurende ±5 minuten)
Zet uw microfoon en camera uitsluitend aan wanneer u aan het woord bent.

Heb je nog vragen ? infometeo@meteo.be
Het KMI is actief op sociale media!
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2.4.










Bijkomende informatie voor een goed verloop
De voormiddagsessie zal in het Nederlands en Frans doorgaan, en vragen / antwoorden
kunnen in beide talen gesteld / beantwoord worden.
De namiddagsessie zal in het Engels verlopen. Presentaties zullen in het Engels gegeven
worden, en vragen / antwoorden – worden bij voorkeur – in het Engels gesteld /
beantwoord.
Tijdens de voorstelling zijn er vaste momenten voor interactie met deelnemers en
presentatoren / moderatoren voorzien. Respecteer deze momenten, en gebruik
uitsluitend de chat functie wanneer u buiten deze momenten wenst te reageren.
We vragen de presentatoren om hun strikt aan hun tijdslot te houden, om vertraging in
het programma te vermijden.
Tijdens het event zullen audiovisuele opnames worden gemaakt. Gelieve bij registratie
aan te duiden of u al dan niet akkoord gaat met het publiek maken van beeld- en/of
audiomateriaal voor toekomstige communicatiedoeleinden.
Wees geduldig in geval van (technische) problemen.
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