Call me!!
Naam workshop

Call me!!

Doel

Op eenvoudige wijze ondernemers onderdeel van het
lesprogramma maken.

Benodigdheden

- U3 stick van het merk Sandisk (2 stuks).
- Zowel school als de ondernemer dient te beschikken over een
computer met internet verbinding en een webcam.
- Programma “Skype” voor U3.
- Programma “Team Viewer” voor u3.
Beide programma’s zijn te verkrijgen via http://software.u3.com
(kies voor “Enter U3 Software Central” button)

Omschrijving

Een ondernemer wordt een U3-stick toegezonden, zodra deze
op een computer wordt aangesloten, start “Skype” en “Team
Viewer” op. Vanuit het opleidingscentrum kan er dan contact gelegd worden met de
ondernemer door deze te bellen via “Skype”. De ondernemer hoeft enkel het inkomende
gesprek te accepteren. Mocht de ondernemer technische ondersteuning wensen, dan kan
dat geboden worden door het programma “Team Viewer”. Uiteindelijk kunnen studenten
vanuit het leslokaal een gesprek voeren met de ondernemer waarbij dit wordt ondersteund
door beeld.
Voordelen

* Afstanden vormen geen barrière om ondernemers “in huis” te
halen.
* Alleen voor de duur van het lesprogramma wordt een beroep
gedaan op de tijd van de ondernemer. Dit kan voor hem
drempel verlagend werken om deel te nemen.
* De toegezonden U3-stick is tevens het presentje voor de
ondernemer en kan additioneel voorzien worden van digitaal
presentatiemateriaal van bijvoorbeeld de opleiding.

Aandachtspunten
U3-stick
De standaard aanwezige U3 software maakt het mogelijk dat
geïnstalleerde programma’s automatisch opstarten zodra de U3 wordt geactiveerd. Kies
hiervoor zodat de ondernemer niet zelf Skype en Teamviewer hoeft te starten. Op de site
www.u3.com is uitgebreide informatie te vinden over het gebruik van U3 software.
Skype
Nadat Skype is geïnstalleerd, dien er ook een inlognaam
gecreëerd te worden. Laat Skype automatisch inloggen onder deze naam. Op die wijze
wordt ervoor gezorgd dat de ondernemer dit niet zelf hoeft te doen. Een ander voordeel
hiervan is, dat je weet naar welke skype naam je moet bellen als de ondernemer de U3-stick
heeft geactiveerd.
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Goal

To involve entrepreneurs in the educational program in a simple
way.

Requirements

- two U3-sticks from the brand SanDisk.
- both the education center as well as the entrepreneur has to
have a personal computer with Skype and a webcam.
- the software program “Skype” for U3.
- the software program “Team Viewer” for U3.
Both software programs are available at http://software.u3.com
(choose “Enter U3 Software Central” button)

Description

An U3-stick has to be sent to the entrepreneur. When he or she
plugs it in his or her computer, “Skype” and “Team Viewer” will start
running. The students can make contact with this entrepreneur by
calling him through Skype. The entrepreneur solely has to accept the
incoming call. If necessary, he or she can get technical support through
the software package “Team Viewer”..
In the end “Call me!” results in students communicating with
entrepreneurs through image and sound, while they are sitting in a
classroom and the entrepreneur might be anywhere.

Advantages

* Distances do not create any barriers to fetch entrepreneurs in
our own educational environment.
* We solely need the entrepreneur’s time during class. This can
take away possible barriers for the entrepreneur to cooperate.
* By sending the U3-stick, we immediately have a thank-youpresent for cooperating. Using that stick we could also attach
some presentations of our educational program.

Important!
U3-stick
A U3-powered USB smart drive lets you carry software
programs and data on a USB flash drive so that you can launch software as soon as the U3stick is activated. In this way there is no need for the entrepreneur to install or to start Skype
and Teamviewer. See also: www.u3.com
Skype
After Skype has been installed the entrepreneur needs a
username. The username has been preinstalled on the U3-stick. In this way the
entrepreneur does not need to do anything. Skype chooses automatically the preinstalled
username. In this way the students know which username they have to connect.
Teamviewer
TeamViewer establishes connections to any PC or server all
around the world within just a few seconds. You can remote control your partner's PC as if
you were sitting right in front of it. No installation is required, it is fast and secure.

