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1. Installatiehandleiding – basis apps en instellingen 

 
 
Alle onderstaande apps zijn gratis te downloaden in de Google Play Store of APKPure 
https://apkpure.com/ voor Android. Skype en TeamViewer zijn ook in de AppStore (iPad/iPhone/Mac) te 
downloaden. 
 
Hieronder een overzicht van de accounts en contactenlijst op het beheerdersapparaat, de familie-
apparaten en het ontvangstapparaat. De set-up wordt besproken in 1.1, 1.2 en 1.3 
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1.1. SET UP OP APPARAAT BEHEERDER  
 

1.1.1. TeamViewer 
De beheerder kan op afstand het beheer uitvoeren via de website (https://www.TeamViewer.com/nl/), het 
installeren van een Windows / iOS desktopapplicatie, of door het downloaden van de Android of Apple 
iOS app ‘TeamViewer for Remote Control’. De minimale versie voor Android is 4.4 of hoger. 
 

TeamViewer – voor beheer op afstand 
Makers: TeamViewer, categorie: productiviteit 
 
 
 

 
Wat doet de app 
Bij beheer op afstand maakt de beheerder met behulp van de app TeamViewer contact met het 
ontvangstapparaat (Androidtablet). De beheerder ziet op zijn scherm een exacte kopie van het scherm 
van het ontvangstapparaat en kan op afstand het tablet volledig bedienen alsof hij het zelf in handen 
heeft.  
 
Instellingen: 
Installeer TeamViewer en volg de instellingendialoog. Er is geen specifieke set instellingen nodig.  
U dient uzelf te registreren als ‘beheerder account’ met een bestaand e-mailadres. Na aanmelding wordt 
u via het opgegeven e-mailadres gevraagd om het TeamViewer account te activeren.  
 
Bij de latere configuratie wordt het ontvangstapparaat aangemeld voor toelaten van beheer op afstand via 
de app TeamViewer Host. Hiervoor gebruikt u dezelfde accountgegevens als voor de beheerder. Na het 
bevestigen van de activeringslink wordt het ontvangstapparaat in de app TeamViewer van de beheerder 
onder ‘Computers’ getoond. U kunt nu het apparaat op afstand beheren. 
 
 

1.1.2. Skype 
 
Een Video Visite wordt gestart vanuit Skype. Deze app is beschikbaar voor Windows, Android (minimaal 
4.0.4) en Apple apparaten. U en uw familieleden en vrienden installeren deze app op uw en hun apparaat 
(laptop, mobiel of tablet).  
 
 

Skype: gratis chatberichten en videogesprekken 
Makers: Skype, categorie: communicatie 
 
 
 

Wat doet de app 
Skype is software waarmee u overal ter wereld spraak- en videogesprekken kunt voeren. 
 
 
Instellingen: 
Installeer de app Skype op uw apparaat. Volg de instellingendialoog. Er is geen set specifieke instellingen 
nodig. Windows gebruikers kunnen hun Microsoft account gebruiken. Voor alle andere individuele 
gebruikers is een Skype accountregistratie noodzakelijk met een bestaand (of nieuw aan te maken) 
mailaccount als username. Geef het Skype account van het ontvangstapparaat door aan de familieleden 
en vrienden zodat zij het kunnen toevoegen aan de Skype contactenlijst op hun apparaat.  
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Elke Android versie en zelfs ook per specifiek apparaat kan een andere versie van Skype verlangen. De 
verschillende Skype versies kunnen een iets andere userinterface en ook een andere set aan 
functionaliteiten tonen die instelbaar zijn. Online zijn er goede gebruikershandleidingen beschikbaar voor 
Skype.  
TIP: voor het beheren van contactpersonen binnen het account van de oudere kunt u ook inloggen met 
de betreffende accountgegevens op www.skype.com. U hoeft daarvoor geen gebruik te maken van de 
beheer op afstand functie.  
 
 

1.2. SET UP OP APPARAAT FAMILIE EN VRIENDEN 
 
Familie en vrienden installeren Skype op dezelfde manier als de beheerder. Geef het Skype account van 
het ontvangsttablet door aan de familieleden en vrienden zodat zij het kunnen toevoegen aan de Skype 
contactenlijst op hun apparaat. Als beheerder dient u hen ook aan de toegestane contactenlijst toe te 
voegen op het beheerdersapparaat (zie 1.3.3). 
 
 

1.3. SET UP OP ONTVANGSTAPPARAAT 
 

1.3.1. Algemene Android instellingen 
 Overweeg vooraf een fabrieks-reset uit te voeren bij een gebruikt apparaat, en daarna deze met 

updates volledig bij te werken. Zo kunnen oude onverwachte instellingen voorkomen worden. 
InstellingenBack-up maken en resetten Fabrieksinstellingen herstellen 

 Voeg alvast de WiFi netwerknaam en het WiFi password in van de locatie van de gebruiker.  
 Zet automatische updates uit om te voorkomen dat het systeem verstoord wordt:  

Ga naar de Play Store en volg de gele markeringen: 
 

   
 

 Zet notificaties zo veel mogelijk uit, met uitzondering van de benodigde apps. Ook is het handig 
om alle geluidsmeldingen op stil te zetten.  
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 Voorkom dat er extra handelingen verricht moeten worden om het ontvangstapparaat 

gebruiksklaar te hebben en te houden. Het mag bijvoorbeeld niet uitvallen omdat het moet 
worden opgeladen. Gebruik een laadsnoer met voldoende lengte. Een opstelling aan een vaste 
standaard (die gericht kan worden) heeft als voordeel dat het laadsnoer beter in positie blijft. 

 Zet Bluetooth en de NFC-connectie1 uit vanwege hun extra energiegebruik en ongewenst koppel 
& connectie gedrag: 
InstellingenBluetooth Uit 
Instellingen…MeerNFC Allemaal uit 

 
 
 

1.3.2. TeamViewer Host 
Installeer TeamViewer Host en de merkafhankelijke (Android, Apple, etc.) Add-on. Indien u eerst 
TeamViewer Host installeert en activeert krijgt u waarschijnlijk te zien welke Add-on nodig is. 
 

 
TeamViewer Host - Android 4.4 en hoger 
Makers: TeamViewer, categorie:  productiviteit 
 
 
 

 
Add-on -  Afhankelijk van het merk tablet dient u een Add-on te installeren. 
Makers: TeamViewer, categorie:  productiviteit 
 
 
 

Wat doet de app 
TeamViewer Host en de Add-on maken het ontvangstapparaat geschikt om op afstand te beheren. 
Toestemming wordt vooraf gegeven door middel van de onderstaande instellingen. 

 
1 NFC+ Near Field Communication, staat niet op alle apparaten. 
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Instellingen: 
Na het opstarten van de app en het downloaden van de Add-on start u de 
app opnieuw. U dient het apparaat toe te wijzen aan het 
TeamVieweraccount van de beheerder. U ontvangt een email op het  
e-mailadres van de beheerder om te bevestigen dat het een vertrouwd 
apparaat is. Dit bevestigen gaat door middel van het klikken op een link in de 
email. 
 
 
 
 
 
Vul hier de TeamViewer accountgegevens van de beheerder in en bevestig 
als beheerder in de toegestuurde mail. 
 
 
 

1.3.3. Skype 
 
 

Skype: gratis chatberichten en videogesprekken2 - Android 4.0.4 en hoger 
Makers: Skype, categorie:  communicatie 
 
 
 

Wat doet de app 
Skype ontvangt de videogesprekken. Skype kunt u zo instellen om automatisch een gesprek ‘aan te 
nemen’ van een contact uit de door u bepaalde contactenlijst. De contactenlijst kan op afstand beheerd 
worden via Skype online (webversie van Skype) of op het ontvangstapparaat via TeamViewer.  
 
Installeer Skype op het ontvangstapparaat.   
 
Instellingen: 
Volg de instellingendialoog bij de eerste activatie van Skype. Geef Skype toestemming voor gebruik van 
audio, foto/video en notificatiesignaal.   
 
Account instellingen: De ‘ontvanger’ heeft een eigen account voor Skype bestaande uit een e-
mailadres of een telefoonnummer. Heeft de gebruiker nog geen e-mailadres dan kan deze aangemaakt 
worden bij bijvoorbeeld Gmail. Geef het Skype account van het ontvangstapparaat door aan de 
familieleden zodat zij het kunnen toevoegen aan de Skype contactenlijst op hun apparaat. 
  
Profielinstellingen:  

 
2 ENG: Skype Free IM & Video calls 
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Ga naar de Skype profielinstellingen door op het profiel icoon (cirkel) 
bovenaan de pagina te klikken. Navigeer vervolgens naar ‘Bellen’ en 
activeer de volgende instellingen: 
 ‘Inkomende oproepen automatisch beantwoorden’ 
 ‘Mijn video automatisch starten’ 
 ‘Alleen Skype-oproepen van contacten toestaan om over te gaan 
 op dit apparaat’ 
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1.3.4. Power Menu 

 
Power Menu: Software Power Button Shortcut – V5.0 en hoger 
Makers: Vishnu N K, categorie:  tools 
 
 
 

 
Installeer Power Menu op het ontvangstapparaat.   
 
Wat doet de app 
Met deze app kan de beheerder het power menu op het ontvangstapparaat oproepen en het apparaat 
uitschakelen en opnieuw starten. Dit kan handig zijn bij het beheer op afstand en wanneer de knoppen3 
zijn uitgeschakeld met Touch Protector. 
 
 
Instellingen: 
Controleer bij instellingen of Power Menu aanstaat. Zo niet, dan aanzetten. Volg het verzoek op tot het 
geven van een machtiging wanneer u dit verzoek krijgt bij het uitvoeren van de app. U krijgt een menu 
getoond waarop u een herstartfunctie ziet. Verlaat deze pagina vervolgens door terug te gaan naar de 
vorige pagina en het menu te verlaten om daarmee de instelling te activeren. 
 
 
 

1.3.5. Autostart 
 

AutoStart - No root – 2.1 en hoger 
Makers: Guro Labs, categorie:  tools 
 
 
 

 
Installeer Autostart op het ontvangstapparaat.   

 
Wat doet de app 
Met deze app kunt u instellen dat TeamViewer, Skype, Touch Protector en Power Menu automatisch 
herstarten na het opstarten/rebooten van het gebruikerstablet. Dit kan nodig zijn bij periodieke uit- en 
inschakeling gedurende de nacht of rusturen, maar ook na gebruik van Power Menu of door een herstart 
na het uitvallen van de stroomvoorziening/batterij of een reboot. Zonder een gestarte TeamViewer is 
beheer op afstand niet mogelijk. 
 
 
Instellingen: 
Volg de instellingendialoog. Activeer AutoStart: AAN. Add “Host” (TeamViewer Host) als app voor auto 
opstart. 
 
 
  

 
3 Alle knoppen en touchscreen van het ontvangstapparaat. 
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1.3.6. Touch Protector 

 
 

Touch Protector (the best of Touch Disabling apps) – Android 5.0 of hoger 
Makers: Team Obake Biz, categorie:  personalisatie 
 
 
 

 
Installeer Touch Protector op het ontvangstapparaat.   
 
Wat doet de app 
Touch Protector is een app voor het uitschakelen van het touchscreen en de knoppen op het 
gebruikerstablet. Onbedoelde bewerkingen door het touchscreen en de knoppen wordt hiermee 
voorkomen. De Video Visite functionaliteit blijft hiermee behouden ondanks onkundig gebruik. Beheer op 
afstand blijft mogelijk en ontgrendeling door 5x snel tappen is ook mogelijk. Het gevolg van Touch 
Protector is wel dat de oudere niet zelf kan bellen. Afhankelijk van de bekwaamheid van de gebruiker 
kunt u besluiten deze app nog niet te activeren. 
 
 
Instellingen: 
Volg de instellingendialoog. De app is instelbaar op enkele punten, zoals het kunnen uitzetten van de 
knoppen en automatisch blokkeren van het scherm bij uitschakeling van het scherm, wat handig is nadat 
een automatische (unattended) reboot is uitgevoerd. Geteste instelling zonder ongewenste bijeffecten is 
5x snel tikken op het scherm, dit zorgt voor ontgrendeling. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte instellingen per tabblad – Deze staan bovenaan de pagina 
Notices 
Notice message AAN 
Shake 
Alles UIT (grijs) 
Proximity 
Wanneer van toepassing alles UIT (grijs) 
Upside down 
Alles UIT (grijs) 
Hard keys 
Alles UIT (grijs) 
Lock Design 
Normal 
While locked 
Full Screen AAN 
Block Volume keys AAN 
Andere opties UIT (grijs) of default 
 

 
 
Status bar 
Notifications No buttons 
Alles UIT (grijs) 
Safety 
Locking on screen off AAN 
Zet 5 times touches action op Unlock  
Andere opties UIT (grijs) of default 
Advanced 
Alles UIT (grijs) 
Donation 
Alles UIT (grijs) 
About this app 
Auto start AAN 
Andere opties UIT (grijs) of default 

Zorg wel dat u bij het instellen van het 5x tikken item in de menu’s bepaalt 
welke actie ondernomen moet worden in deze situatie. Standaard staat dit 
namelijk op het tonen van een instructie en niet ontgrendelen. Dit kan betekenen 
dat bij vergrendeling er geen mogelijkheid is om het ontgrendelen op te heffen 
anders dan een volledige reboot te veroorzaken. (Als u dat nog lukt en u dus niet 
ook de hardware buttons hebt uitgezet. Dan kan langdurig volume-down en power 
button ingedrukt houden alsnog redding bieden, maar dat is apparaat afhankelijk). 
 



 

 
 

 
 

2. Installatiehandleiding – optionele apps en instellingen 

2.1. SET UP OP APPARAAT GEBRUIKER 
 
Hieronder suggesties voor enkele extra apps die de schermindeling kunnen verbeteren. 
Optioneel voor een mooie simpele indeling van het startscherm. 
 
 

2.1.1. Smart Laucher 
 
Smart Launcher (Best free launcher, no ads) - Android 5.1 en hoger 
Makers: Cloud Innovation Studio, categorie: personalisatie 
 
 
 

 
Wat doet de app 
Met Smart Launcher kunt u de ontvangersinterface aanpassen in Android. Wilt u de ontvanger toch enige 
toegang en basisfunctionaliteit geven dan kan de launcher helpen om de schermindeling zo simpel 
mogelijk te maken. De launcher heeft weinig meerwaarde wanneer de toegang tot het ontvangstapparaat 
volledig afgegrendeld wordt met Touch Protector. Smart Launcher is een kleine maar krachtige launcher 
met alle basisfuncties die u nodig hebt. 
 
 
Instellingen: 
Er hoeven geen specifieke instellingen gezet te worden, u ontwerpt de lay-out van het scherm toegepast 
op de ontvanger met alleen de hoogstnoodzakelijke apps. Volg het verzoek tot het geven van een 
machtiging om deze launcher uit te voeren op wanneer u dit verzoek krijgt.  
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2.1.2. Photo widget 
 

Photo widget - Android 4.0.3 en hoger 
Makers: Russisch, categorie: personalisatie 
 

 
 

Wat doet de app 
Een eenvoudige widget, voor weergave van een beeld bij inactiviteit. U kunt een foto uit Galerij of Google 
Foto kiezen. De grootte van de widgets is in te stellen. 

 
 

Instellingen: 
Er hoeven geen specifieke instellingen gezet te worden. Volg het verzoek tot het geven van een 
machtiging om de foto’s te mogen gebruiken op, wanneer u dit verzoek krijgt. 
 
 
 

2.1.3. Simple Clock widget 
 

 
Simple Clock Widget - Android 4.3 en hoger 
Makers: Smart & Small Software, categorie:  tools 
 
 
 

 
 
Wat doet de app 
Widget van een analoge klok die op openingsscherm geplaatst kan worden en 
die helemaal naar eigen wens aan te passen is.  
De getoonde afbeelding laat de foto app en de klok app onder elkaar zien. 
 
 
Instellingen: 
Naar eigen wens.  
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2.1.4. Network Scheduler - alle versies 
 
Network Scheduler 
Makers: Mani Mahler, categorie:  productiviteit 
 
 
 

Network Scheduler schakelt WiFi, mobiele data (2G / 3G / 4G) of bluetooth in of uit gedurende specifieke 
perioden (om stilte momenten te plannen, of om de levensduur van de batterij te verlengen en het 
mobiele dataverbruik te verminderen). Bovendien kunt u hiermee het belgeluid tijdens een geplande 
periode in- of uitschakelen (met of zonder trilling bij stilte). Ter voorkoming van oproepen op ongewenste 
tijdstippen kan men tijdvensters inschakelen waarbinnen WiFi uitgeschakeld is.  
 
Belangrijke opmerking over Android 5 en hoger: 
Indien u in- of uitschakeltijden wilt plannen voor een apparaat met 2G/3G/4G kunt u dat alleen doen met 
aangepaste ‘geroote’ apparaten. Met reguliere apparaten kunt u alleen WiFi, Bluetooth en het belsignaal / 
trilling plannen.  
 
Instellingen: 
Er hoeven geen specifieke instellingen ingesteld te worden, behalve dan de periode waarbinnen WiFi 
uitgeschakeld dient te zijn. 
 
 

3. Aanvullende tips 

 

3.1. Testen en plaatsing in de gebruikersomgeving 
 

Test het ontvangstapparaat na installatie en configuratie van alle software of start het ontvangstapparaat 
opnieuw op om het gewenste gedrag te controleren. Denk ook aan het instellen van het WiFi netwerk: 
hiervoor heeft u de naam van het WiFi netwerk en het wachtwoord nodig. Indien u geen gebruik kunt 
maken van WiFi en u een tablet met 4G connectiviteit, SIM kaart en abonnement heeft, kunt u ook op 
deze wijze aan de slag.  
 
Speel de verschillende scenario’s eerst met iemand anders volledig door, dus oefen dit, zodat ter plekke 
problemen voorkomen worden.  
 
Denk vooraf na hoe en waar u het ontvangstapparaat wilt neerzetten en dat daarvoor eventueel een 
stroomverlengsnoer nodig is. Bedenk ook of het handig is om een standaard te gebruiken voor het 
ontvangstapparaat zodat het altijd klaar staat voor gebruik en het ook is aangesloten op de 
stroomvoorziening.  
 
Wanneer u het ontvangstapparaat in een opstelling met luidsprekerfunctie gebruikt, test dan het 
gewenste (maximale) geluidsniveau zodat de kans op “rondzingen” geminimaliseerd wordt. Rondzingen 
is een effect waarbij de geluidsgolven vanuit de luidspreker via de microfoon in hetzelfde apparaat 
opgevangen worden en daardoor versterkt worden en via de luidspreker gehoord worden. Het 
veroorzaakt pieptonen en andere storende geluidseffecten. Kies onder profielen de gewenste standaard 
beltoon en volume instelling. 
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Het is het mogelijk om het ontvangstapparaat vooraf volledig te configureren inclusief de WiFi-connectie 
en deze op te sturen naar de ontvangstlocatie. Vervolgens kan met enige assistentie ter plekke de stroom 
aangesloten worden en het apparaat aangezet worden. Het ontvangstapparaat is nu meteen gereed voor 
gebruik. Ook is het mogelijk om het ontvangstapparaat volledig op afstand in te regelen, waarbij - om dit 
proces te kunnen starten - op locatie enige ondersteuning nodig is om het ontvangstapparaat op WiFi aan 
te sluiten en de functie ‘beheer op afstand’ te installeren.  
 
 
 

3.2. Voorkom verstoringen 
 
Hieronder enkele aanvullende tips om te voorkomen dat de functies van het ontvangstapparaat 
onbedoeld verstoord worden: 

 Er kan gekozen worden voor installatie buiten Google Play om. Apk’s kunnen worden 
gedownload, bijvoorbeeld APKPure.com. In dat geval is er geen Google Play account nodig om 
de apps te installeren. Dit is echter niet volledig getest, dus of dat tot andere problemen kan 
leiden is bij ons niet bekend. Deze werkwijze zal storende notificaties afkomstig van Google Play 
kunnen voorkomen. 

 Voorkom dat er geavanceerde functies aanstaan zoals met 1 hand bedienen (en/of uitzetten), 
voor de bediening van de camera of andere functies via combinatietoetsen. 

 Zet T9 of andere vormen van tekst/input voorspelling uit. 
 Overweeg een automatische periodieke reboot in te stellen als het ontvangstapparaat dat 

ondersteund. Test het ontvangstapparaat of het bij opnieuw opstarten via deze setting het 
gewenste gedrag vertoont. Zorg dat u ervan verzekerd bent dat bij het automatisch uitschakelen 
van het ontvangstapparaat de juiste apps draaien om deze ook weer opgestart te krijgen bij 
opstart van het ontvangstapparaat (in ieder geval Skype en TeamViewer Host). Zet de timers op 
slechts 1 minuut van elkaar (uit-aan slechts 1 minuut na elkaar) als door de reboot de gewenste 
apps niet meer automatisch opstarten. 

 Controleer of het ontvangstapparaat een “auto launch management” instelling heeft in de Android 
menu’s. Zo ja, zet daarin alle voor deze oplossing gebruikte apps op ‘aan’ voor opstarten bij 
reboot. 

 Wanneer u besluit tot automatisch of handmatig rebooten van het apparaat (zeker bij remote) is 
het aan te raden te controleren dat in ieder geval Skype en TeamViewer ook actief zijn op het 
moment dat het apparaat afgesloten wordt, zodat u zeker weet dat ze ook actief zijn bij de nieuwe 
daaropvolgende herstart. De autostart functie lijkt de opstart hiervan niet in alle gevallen goed af 
te handelen en e.e.a. is ook afhankelijk of standaard launch-management op het apparaat wel 
goed werkt. Soms reageert Android ook zodanig dat nog actief zijnde applicaties in de afgesloten 
sessie ook weer opgestart worden bij opnieuw opstarten. Dit is afhankelijk van de beschikbare 
configuratie, een punt om even uit te testen bij afsluiten (power down) en vervolgens na enkele 
minuten weer opstarten (boot) en ook bij herstarten (reboot). 

 Zet het opstartgeluid uit in de Android settings. 
 Kies eventueel voor een back-up instelling in Google-drive, via een Google-account. 
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3.3. Aanvullend 
 
U kunt er ook voor kiezen de installatie geheel via Google Play Store uit te voeren en het apparaat 
volledig te configureren en vervolgens indien gewenst het Google account te verwijderen van het 
apparaat, zodat uitgesloten wordt dat er automatisch andere Google acties of interventies op het 
apparaat kunnen plaatsvinden. 
 
De beheer op afstand functie is een krachtige functionaliteit die helaas ook resources gebruikt van het 
apparaat. Dit geldt natuurlijk voor alle apps die u installeert op het apparaat, en mogelijk zelfs continu 
actief houdt op het apparaat. Een geïnstalleerde en opgestarte app gebruikt rekenkracht, geheugen en 
opslagcapaciteit, die niet op elk apparaat in voldoende mate aanwezig is. Draaiende apps kunnen dus 
hun weerslag hebben op de prestatie van het apparaat en dus ook op de kwaliteit van het videobellen. 
(Snelheid van beeldverwerking en geluidsverwerking met als gevolg vertraging).  
Als dat het geval blijkt te zijn, is het te overwegen om af te zien van enkele functies die beschreven zijn in 
deze handleiding, en betreffende apps niet te installeren of te de-installeren. Een apparaat met een goed 
werkende opstartfunctie van apps, en daarop alleen Skype en Touch Protector geïnstalleerd is in principe 
al voldoende om de beoogde functies van Video Visite te kunnen draaien. Het na verloop van tijd de-
installeren van de andere apps -die niet perse nodig zijn omdat u zich ervan heeft vergewist dat de 
oplossing ook zonder deze werkt- is dan het overwegen waard.  
 


