
 

Tips & Tricks 

 Voorbereidingen 

 
• Link om in te loggen : https://live.eventinsight.io/795-dcrm/misc/virtualevent/ 

Na inschrijving van het congres ontvangen alle op dat moment ingeschreven deelnemers een 

mail (let op verstuurd met afzender: noreply@eventinsight.io).  

U kunt nu inloggen in de virtuele congresomgeving. 

 

Via  https://live.eventinsight.io/795-dcrm/misc/virtualevent/ kunt u inloggen met uw email 

adres en het aan u verzonden wachtwoord. 

 

• Event app ‘DCRM 2020’ 
In de Apple AppStore of Google PlayStore kunt u de ‘DCRM 2020’-app downloaden.  
 
Met de inloggegevens die u per mail heeft ontvangen kunt u hier inloggen. 
 
U kunt dan alvast wat rondsnuffelen en het volgende alvast doen: 
– Uw profiel updaten met een foto, contactgegevens, functieomschrijving en LinkedIn profiel 
– Uw persoonlijke programma bekijken. 
– Een kijkje nemen in deelnemerslijst. Ziet u een oud studiegenoot, een collega van vroeger 
of misschien iemand van het bestuur die u graag wilt spreken tijdens het congres; stuur 
alvast een berichtje om af te spreken! 

Tips voor een zo optimaal mogelijke deelname op aan Online DCRM 2020 

 
• Open de ontvangen link via de laatste versie van Google Chrome (versie 86)  

NB. Waar vindt u of u de laatste versie van Google Chrome hebt? Ga naar Google Chrome > 

klik op de primaire "Menu"-knop (de drie verticale stippen in de rechterbovenhoek van het 

venster) en klik vervolgens op "Help" > "Over Google Chrome". Hierna ziet u de versie, 

gevolgd door een lang nummer en mogelijk enkele waarden tussen haakjes. 

 

• Neem bij voorkeur deel via een desktop of laptop. Het platform is niet geoptimaliseerd voor 

gebruik in een mobiele browser, wel kunt u toegang krijgen tot het platform (met beperkte 

functionaliteit) door op uw mobiele device in instellingen, desktop modus aan te zetten.   

 

• Zorg ervoor dat u NIET deelneemt binnen een ziekenhuisomgeving of ander streng beveiligd 

netwerk. Test hier u connectie alvast https://live.eventinsight.io/check.html 

 

• Deelnemen met een groep collega’s; leuk! Maar denk er wel aan dat iedereen individueel 

ingelogd moet zijn i.v.m. deelname registratie voor de accreditatie. 

 

• Het is mogelijk om te netwerken met beeld en geluid; zorg er dus voor dat uw camera + 

geluid goed werken! 

 

• Gebruik deze website voor een dubbelcheck van uw instellingen. 

 

• In geval van een blokkerige/trage weergave kan er sprake zijn van een trage 

internetverbinding. Zorg ervoor dat u over voldoende bandbreedte beschikt en gebruik bij 

voorkeur een snelle wifi- of kabelverbinding. De browser ‘refreshen’ middels F5 kan helpen 

als het signaal blijft hangen. 
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Functionaliteiten van Online DCRM 2020 

 
Platform 

• Rechts in beeld is een algemene chat; deze wordt gelezen door de moderators in de lobby, 
Thieu Berkhout en Jeanine Verbunt.  
U kunt in de chat algemene opmerkingen/vragen plaatsen. De organisatie kijkt ook mee; dus 
ervaart u problemen gedurende uw deelname; plaats ze dan op de algemene chat; dan kan 
er snel geschakeld worden of chat direct via de helpdesk.  

 
Plenaire presentaties 
De plenaire sprekers en plenaire programmaonderdelen zijn toegankelijk voor iedereen.  
Tijdens de presentaties kunnen er via de chat vragen gesteld worden; na de presentaties zullen de 
vragen voorgelegd worden aan de sprekers.  

  
Parallel sessies 
Er zijn 4 parallelsessies A t/m D. Tijdens de congresdagen kunt u alleen de parallelsessie volgen 
waarvoor u zich heeft ingeschreven. Na afloop kunt u desgewenst andere sessies terugkijken binnen 
het platform; dit kan t/m 22 november 2020.  
Voor een parallelsesie gaat u naar de desbetreffende ‘virtuele zaal’ via de button ‘programma’ op het 
platform en betreedt de zaal. Tijdens de presentaties kunnen er via de chat vragen gesteld worden; 
sprekers zullen hier direct op in gaan of aan het einde van de sessie de vragen beantwoorden. Een 
spreker kan u uitnodigen uw vraag met beeld te stellen; u wordt dan met video zichtbaar voor de 
andere deelnemers. Let wel: hiervoor dient uw camera aan te staan. 

 
Poster presentaties 
Tijdens het gehele congres is het mogelijk om de poster presentaties te bezoeken. Hier vindt u de 
posters, het bijbehorende abstract en een ingesproken pitch door de auteur van de poster. U kunt 
hier ook via chat vragen stellen aan de auteur.  
 
Netwerken 
Tijdens het gehele congres is het mogelijk om op elk moment te netwerken. 
 
– U gaat naar ‘Deelnemers’. Hier kunt u op naam zoeken in de lijst actieve deelnemers. Heeft u de 
persoon gevonden die u wilt spreken; dan kunt u hij/zij een berichtje sturen; chatten en een video 
gesprek op starten waarbij u 1 op 1 een gesprek hebt. Evt. kunt u meerdere deelnemers aan dit 
gesprek (met beeld) toevoegen. 

 
Virtuele borrels op donderdag 12 november 
Op donderdag 12/11 zijn er na afloop van het programma 2 virtuele borrels van 18.00-19.00 uur: 

• Voor de aios is in het aios-café een borrel voor aios 

• Voor de andere deelnemers is er een borrel in de DCRM cyber bar.  


