
Best practices voor veilige en 
beveiligde vergaderingen



UNIVERGE BLUE® MEET SECURITY BEST PRACTICES 2

Bij NEC streven we ernaar om gebruikers een 

veilige en beveiligde videoconferentie-ervaring te 

bieden vanuit hun kantoor, thuis en overal daar 

tussenin. Lees deze beknopte handleiding om te 

leren hoe u uw vergaderingen veilig kunt houden 

wanneer u UNIVERGE BLUE® MEET als zelfstandige 

service of met onze UNIVERGE BLUE® CONNECT-

services gebruikt.
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VOORDAT UW VERGADERING BEGINT
Er is een algemene misvatting dat beveiliging van vergaderingen alleen relevant is tijdens 

vergaderingen – dit is onjuist. Met UNIVERGE BLUE® MEET is een van de beste manieren om uw 

vergaderingen te beveiligen op het moment van planning. Wanneer hosts vergader-uitnodigingen 

verzenden, ontvangen genodigen een vergadercode voor toegang tot de vergadering. Deze code 

blijft doorgaans hetzelfde voor alle vergader-uitnodigingen die een host verstuurt.

TIP:

De veiligste manier om uw 

vergadering te plannen, is 

met het vergader-dashboard. 

Elke keer dat u een vergadering 

plant met behulp van 

het vergader-dashboard, 

genereert UNIVERGE 

BLUE® MEET automatisch 

nieuwe vergaderpincodes 

voor deelnemers aan de 

vergadering, wat zorgt voor 

een extra laag privacy en 

beveiliging in elke vergadering.

Hoe dat moet:

 Ga naar uw vergader-dashboard (als u UNIVERGE BLUE® MEET met UNIVERGE BLUE® 

CONNECT gebruikt, kunt u inloggen op uw vergader-dashboard met uw CONNECT-

inloggegevens) in uw Chrome-browser

 Klik op ‘Vergadering plannen’

 Voer de vergaderingsgegevens in en klik vervolgens op ‘Vergadering plannen’

 UNIVERGE BLUE® MEET genereert automatisch willekeurige deelnemerspincodes en stuurt 

deze mee met de uitnodiging
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TIJDENS UW VERGADERING

Een andere goede manier voor een gastheer om de veiligheid van de vergadering te garanderen, 

is door de functie vergaderingsvergrendeling te gebruiken tijdens een actieve vergadering. De 

vergadervergrendelingsfunctie zorgt ervoor dat niemand anders aan uw vergadering kan deelnemen 

nadat deze is vergrendeld. Begroet bij het begin van de vergadering iedereen bij naam om er zeker 

van te zijn dat u al uw aanwezigen kent en vergrendel dan de vergadering om mogelijke indringers 

buiten te houden.

Hoe dat moet:

 Beweeg over de bovenkant van uw vergaderscherm zodat u de navigatie bovenaan kunt zien

 Klik op de vergrendelingsknop (in de bovenste navigatie van uw vergadering)

 Hosts kunnen de vergadering ook ontgrendelen om late aankomsten binnen te laten en 

vervolgens weer opnieuw vergrendelen zodra de deelnemer is gearriveerd

TIP:

Geef deelnemers een 

paar minuten de tijd om zich 

aan te melden, voordat u de 

vergadering vergrendelt, om 

er zeker van te zijn dat u niet 

iemand buitensluit die er wel 

bij hoort.
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Als er tijdens uw vergadering een ongewenste deelnemer is, maakt UNIVERGE BLUE® MEET het 

gemakkelijk om die persoon uit de vergadering te verwijderen.

Hoe dat moet:

 Klik in de deelnemerslijst op de naam van de persoon die niet welkom is.

 Klik op ‘Verwijderen uit vergadering’
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AANVULLENDE BEST PRACTICES VOOR EEN VEILIGE VERGADERING

Reset uw pincodes regelmatig  

U kunt uw bezoekerspincodes zo vaak als u wilt vernieuwen. We raden aan om uw pincodes 

regelmatig te vernieuwen voor een betere beveiliging.

LET OP: alle vergader-uitnodigingen die u met oude pincodes heeft verzonden, moeten worden 

bijgewerkt met nieuwe pincodes. Anders hebben deelnemers geen toegang tot uw vergadering.

Hoe dat moet:

 Ga naar het vergader-dashboard (als u UNIVERGE BLUE® MEET met UNIVERGE BLUE® CONNECT 

gebruikt, kunt u inloggen op uw vergader-dashboard met uw UNIVERGE BLUE® CONNECT-

inloggegevens)

 Klik op het vernieuwingspictogram naast PIN

 UNIVERGE BLUE® MEET genereert automatisch een nieuwe vergaderpincode

TIP:

Hoewel UNIVERGE BLUE® MEET automatisch nieuwe bezoekerspincodes genereert  

voor geplande vergaderingen, raden we u aan uw pincodes vaak te vernieuwen voor  

ad-hocvergaderingen.
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WEES VOORZICHTIG MET VERSTUREN VAN UW  
VERGADERINFORMATIE

We raden u aan uw vergaderinformatie alleen te delen via uitnodigingen voor vergaderingen met uw 

specifieke deelnemers.

Het is belangrijk om te onthouden dat vergaderbeveiliging een gedeelde verantwoordelijkheid is 

tussen u (de gebruiker) en de tool die u heeft gekozen. Als gebruiker moet u altijd de beste werkwijze 

op het gebied van beveiliging toepassen om uw vergaderingen veilig en privé te houden – en erop 

vertrouwen dat ons team voor de rest zorgt.

TIP:

Deel uw aangepaste vergader-URL en vergaderpincodes niet op openbare forums.  

U weet nooit wie hiernaar op zoek is om te proberen uw vergaderingen bij te wonen.
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