
1

Meer dan WiFi
Hoe integreer je domotica, 
apps en nieuwe 
technologie?
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• Hoe je connectie 
thuis verbeteren?

• Hoe je digitale 
werkplek upgraden?

• Hoe slimmer 
(samen)werken?

• Hoe je werkplek beter 
digitaal beveiligen?
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Hoe je 
connectie 
thuis 
verbeteren? 
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Je connectie thuis
L Signaaldekking
> Repeater en/of 2e AP/router

L Signaalkwaliteit
> apps Wifiman, InSSider, Wifi Analyzer sporen 
WiFi-piraten op
> plaats je router/repeater uit de buurt van 
looptelefoon, babyfoon, microgolf, PIR-sensoren, 
alarm,… 
> gebruik max. 2 repeaters
> vermijd ‘stickyness’, kies voor WiFi met centrale 
roaming
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Je connectie thuis
TIP 1: 4G-modem als alternatief/back-up voor 
vast internet
• Met aparte 4G modem, MiFi of via mobiele 

hotspot met je smartphone
• Automatische switch naar 4G
• ! Downloadlimiet

TIP 2: Structurele WiFi-antennes
• Diverse antennes verbonden met router
• Antennes beheren roaming 
• Geen gezinsdrama’s meer ;-) 
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Je connectie thuis
Welke oplossing is voor mij het meest 
geschikt? 
Aantal personen? Frequentie telewerk? 
> Occasioneel telewerk > WiFi-repeater
> Frequent telewerk > structurele WiFi-installatie
Nog steeds onstabiele verbinding? > WiFi-
antennes
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Hoe je digitale 
werkplek 
upgraden?
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Slimme speakers
• Stel muziek, kanalen, volume in volgens je 

eigen behoeften
• Bediening via app, knop op de speaker of je 

eigen stem 
• Bv. boodschappenlijsje, verkeersdrukte 

opvragen, muziek inschakelen, 
verlichting/ventilatie/verwarming regelen
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Domotica
• Energiemanagement! 
• Binnenklimaat

• Per kamer geregeld
• CO2-sensor voor balansventilatie
• Automatische beschaduwing! 

• Verlichting
• Daglicht aangevuld met kunstlicht
• Juiste kleurtemperatuur:

• 2700 kelvin = warm wit licht
• 4000-5000 kelvin = kouder wit licht



10

Headset
• Geen oortjes 
• Noise cancelling 

• Achtergrondgeluiden weggefilterd
• Op speakers én microfoon

• 2 oorschelpen

• Bluetooth-koppeling via computer en 
telefoon (dual pairing)

TIP: Google eens  ‘8d audio’… 
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Webcam
• Built-in is vaak voldoende
• Extern

• Via USB gekoppeld met computer
• Op ooghoogte
• Handig indien extra beeldscherm
• Meerdere personen in beeld
• Sommige bewegen mee met personen 

rond de tafel

TIP voor thuiskantoor: externe HD webcam
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Qi-charging
Smartphone opladen via Qi pads
• Geen connector nodig
• Boven of onder werkblad
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Hoe slimmer 
(samen)werken? 
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Notities
MS OneNote 
• Standaard in Office365
• Ook op tablet/smartphone
• Snel noteren + doorsturen via Outlook
• Elke vergadering in je agenda automatisch 

voorzien van notulen
• Schetsen via touchscreen
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To-do’s
• MS OneNote (Office365): to-do’s oplijsten en 

afvinken 
• Plaknotities (Office365): virtuele post-its op 

je scherm 
• MS Outlook tasks (Office365): to-do’s in je 

kalender
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Samen-
werken
• Documenten delen: 

OneDrive of Google Drive
• Online samenwerken: 

Slack, MS OneNote, MS 
SharePoint
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Brainstorm
• Online flipshart: MS Whiteboard (Office365)
• Mindmapping: Xmind, Mastermind, Mindmup, 

Mindnode (iOS)
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Conferencing/
presenteren
• WhatsApp, Facetime, Messenger
• MS Teams, Zoom, Cisco Webex
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Hoe je werkplek 
beter digitaal 
beveiligen? 
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Paswoord
Hoe je digitale sleutelbos goed beheren? 

• 2-factor-authenticatie, bv. paswoord + sms

• ITSME-app voor bank en overheid

• Paswoord-apps: Lastpass, Keeper of 
1Password
• Enkel toegang via master paswoord en 

vingerafdruk
• Toegankelijk vanop al je toestellen
• Synchronisatie via hoge encryptie
• Paswoorden automatisch ingevuld, 

bijgewerkt
• Suggestie sterke paswoorden
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3 take-aways
• Investeer in je werkplek. Je brengt er heel wat tijd 

door. Werkuren zijn niet louter overbrugging tussen 
vrije tijd. 

• Apps zijn binnen handbereik. Heel wat apps zitten 
al op je computer (Office365) of zijn gratis te 
downloaden. 

• Werk stap voor stap. Installeer eerst de app die een 
oplossing biedt voor je grootste knelpunt en werk zo 
verder. 
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www.brensj.be
leen.beke@brensj.be 

www.link-it.be
roel.vochten@link-it.be


