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Versiebeheer 
 

Versie Auteur Datum Status Beschrijving 

1.0 Michelle Spit 20-08-2020 Definitief Initiële oplevering 
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Inleiding 
 

De Zaurus Outlook Add-in is een functionaliteit binnen Microsoft Outlook waarmee bij het organiseren 

van een afspraak automatisch een digitale spreekkamer wordt klaargezet en wordt toegekend aan de 

personen die jij uitnodigt in jouw afspraak. Op deze manier kunnen heel laagdrempelig 

beeldbelafspraken worden ingepland. 

 

Om van de Add-in gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat je een account hebt binnen Zaurus. 

De mensen die je vervolgens uitnodigt via Outlook om deel te nemen in de digitale spreekkamer 

hebben geen account bij Zaurus nodig. Het gaat dus echt om het gebruik van de Add-in, wil je de Add-

in gebruiken, dan is een account bij Zaurus noodzakelijk. Dit wijst zich ook vanzelf in de stappen die in 

deze handleiding worden doorlopen. 

 

Bij het gebruik van de Add-in en het toevoegen van genodigden aan de afspraak ontvangen de 

genodigden een mailtje met daarin een Outlook-kalenderuitnodiging inclusief een link naar de digitale 

spreekkamer. Op geplande datum en tijd kunnen de genodigden toetreden tot de digitale spreekkamer 

ongeacht het type apparaat: computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. 
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1 Zaurus Outlook Add-in downloaden 
 

1.1 Windows 
 

1. Klik op Start. In het lint is de optie “Invoegtoepassingen downloaden” te zien. Klik hierop. 

 
 

Opmerking:  De knop “Invoegtoepassingen downloaden” is alleen zichtbaar indien Outlook 

gekoppeld is aan een Office-account en het e-mailadres wat bij dit account aanwezig is in Outlook. 

In de meeste gevallen zal dit echter ingesteld staan en de knop zal dan ook voor de meeste 

gebruikers zichtbaar zijn. 

 

2. Zoek de Add-in van Zaurus via de zoekbalk. Type in de zoekbalk “Zaurus” en klik op “Enter”. De Add-

in van Zaurus wordt getoond. Zet het schuifje naar rechts (“Aan”) om de Add-in te downloaden. 

 

3. Wanneer de Add-in is geïnstalleerd: Ga naar Bestand > “Invoegtoepassingen beheren” of “Apps 

beheren” om te controleren of de Add-in is ingeschakeld. Let op! Het kan zijn dat er wordt gevraagd 

om je nog een keer aan te melden: voer het e-mailadres en het wachtwoord in dat je gebruikt voor 

aanmelding bij jouw Office-programma's. 

 

Opmerking: Als je de knop “Invoegtoepassingen beheren” (of “Apps beheren”) niet ziet, kan je 

geen Add-ins voor Outlook downloaden. Je hebt Office 2013 of Office 2016 en Exchange 2013 of 

Exchange 2016 nodig. 

 

Let op: Met name bij grote organisatie worden Invoegtoepassingen beheert door de ICT-afdeling. Kun 

je geen invoegtoepassingen downloaden neem dan contact op met jouw ICT-afdeling. 

 

4. De Add-in die je hebt geïnstalleerd, wordt automatisch weergegeven in het lint van Outlook (boven 

in het scherm verschijnt een logo van Zaurus). 
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1.2 MacOS 
 

1. Klik in Outlook op “Start”. Klik vervolgens op “Invoegtoepassingen downloaden” in het lint.  

 
 

Opmerking:  De knop “Invoegtoepassingen downloaden” is alleen zichtbaar indien Outlook 

gekoppeld is aan een Office-account en het e-mailadres wat bij dit account aanwezig is in Outlook. 

In de meeste gevallen zal dit echter ingesteld staan en de knop zal dan ook voor de meeste 

gebruikers zichtbaar zijn. 

 

2. Zoek de Add-in van Zaurus via de zoekbalk. Type in de zoekbalk “Zaurus” en klik op “Enter”. De Add-

in van Zaurus wordt getoond. Lees de voorwaarden en bij akkoord, klik op “Doorgaan”. De Add-in 

wordt gedownload en geïnstalleerd. 
 

3. De Add-in die je hebt geïnstalleerd, wordt automatisch weergegeven in het lint van Outlook (boven 

in het scherm verschijnt een logo van Zaurus). 
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1.3 Via Outlook op het web 
1. Log in op www.office.com en kies vervolgens voor Outlook. 

 

2. Eenmaal geladen: kies de agenda en klik op “Nieuwe gebeurtenis”. 

 

3. Klik op de 3 puntjes (…) in de balk boven in het scherm: 

 
 

4. Kies de optie “Invoegtoepassing downloaden” onderaan de opsomming van keuzemogelijkheden. 

 
 
5. Het Add-in center geladen. Vul in de zoekbalk “Zaurus” in. De Zaurus Add-in wordt getoond.  

 

6. Klik op “Toevoegen” en vervolgens op “Doorgaan”.  

 

7. De Add-in is nu aan Outlook toegevoegd.  



 

Handleiding – Outlook Add-in Openbaar  Pagina 9 van 13 

2 Zaurus Outlook Add-in gebruiken bij aanmaken kalenderafspraak 
 

Om de Add-in te kunnen gebruiken, heb je een account bij Zaurus nodig. De eerste stap van het 

gebruik van de Add-in bestaat namelijk uit het inloggen bij Zaurus. 

 

1. Open een kalenderafspraak in Outlook. In het rechtervenster van de kalenderafspraak wordt de 

Add-in van Zaurus getoond.  

o Log vervolgens in op de Add-in met jouw inloggegevens. 

 

2. Maak de kalenderafspraak compleet door het invoeren van: 

o Genodigden; 

o Onderwerp; 

o Duur; 

o Datum en tijd. 

o Let op! De locatie wordt automatisch ingevuld door de Add-in. De locatie bestaat uit een link 

naar de digitale spreekkamer. 

o Let op! De inhoud van de uitnodiging van de kalenderafspraak wordt tevens automatisch gevuld 

door de Add-in. Deze tekst omvat een toelichting op de klaargezette digitale spreekkamer. Zie 

onderstaand voorbeeld: 
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3. Zodra je op “Verzenden” klikt, wordt de uitnodiging gestuurd aan de door jou geselecteerde 

genodigden. Zij kunnen door middel van de link in de uitnodiging op het door jou gekozen tijdstip 

in de uitnodiging toetreden tot de digitale spreekkamer. Belangrijk! Genodigden hoeven geen 

account bij Zaurus te hebben. 

 

De uitnodiging ziet er als volgt uit: 
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3 Toegang tot digitale spreekkamer via de Add-in 
 

In het vorige hoofdstuk is toegelicht dat in een uitnodiging, die via de Add-in aan genodigden wordt 

verstuurd, een link naar de digitale spreekkamer zit. Via deze link hebben de genodigden toegang tot 

de desbetreffende spreekkamer. Op het moment van de afspraak dient men op de link te klikken.  

 

Afhankelijk van of de genodigden een account hebben bij Zaurus, kunnen zij een keuze maken uit 

“Open als gast” of “Inloggen met Zaurus”. Zie onderstaande twee blauwe knoppen. 
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Na een naam te hebben opgegeven of te hebben ingelogd, heeft de genodigde toegang tot de 
digitale spreekkamer. 
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4 Hulp en ondersteuning 
 
Computer/Laptop 
Binnen de Zaurus applicatie vind je de mogelijkheid tot ondersteuning. Klik hiervoor op het vraagteken-
icoon in de linker balk in beeld. Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 

 
 
Tablet/Mobiele telefoon 
Binnen de Zaurus applicatie vind je de mogelijkheid tot ondersteuning. Klik rechtsboven in het scherm 
op het “menu”-icoon. Kies vervolgens de optie “Over/Help” en kies vervolgens “Help/Veelgestelde 
vragen”. Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 
Op deze supportpagina vind je instructievideo’s, veelgestelde vragen (FAQ’s), handleidingen en overige 
informatie. Heeft jouw vraag spoed, dan raden wij je aan om telefonisch contact te zoeken met de 
Supportdesk: 072 – 2029123 . 

 
Neem eventueel een Print Screen van het getoonde scherm. Let daarbij op dat er geen 
persoonsgegevens of andere gevoelige informatie op staan. Eventuele persoonsgegevens die te zien 
zijn in de Print Screen dienen onleesbaar te worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een bewerking in 
Paint). Stuur de Print Screen eventueel mee met uw vraag/opmerking aan de Supportdesk. 

Windows computer Apple computer 
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