
How to Teleparty?

Hoe kan ik samen Netflix kijken 
met behulp van Teleparty?
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1. Wat is teleparty? 

Velen van ons hebben te maken met een lange winter
binnenshuis dankzij de aanhoudende pandemie. En
terwijl we misschien videostreaming hebben om ons af
te leiden, is het kijken naar TV en films leuker met
vrienden. Je zou iedereen op Zoom kunnen krijgen en
tegelijkertijd op play kunnen drukken, maar er is een
makkelijkere manier: Teleparty (voorheen bekend als
Netflix Party).

Met deze browserextensie kun je iedereen uitnodigen
die je maar wilt en vervolgens de stream tussen alle
apparaten synchroniseren. Er is ook een ingebouwde
tekstchatfunctie zodat iedereen kan communiceren
terwijl de video wordt afgespeeld. De extensie werkt
met Netflix. Iedereen moet de browserextensie
installeren en een eigen streaming-abonnement
hebben om mee te kunnen doen. Hier is hoe je alles
kan instellen voor ons kijkfeestje op afstand.



2. Installeer Teleparty

Je moet eerst de officiële browserextensie installeren.
Als je Chrome gebruikt, haal het dan uit de Chrome
Web Store, maar er is ook een officiële Add-On voor
Microsoft Edge. Zodra de extensie is geïnstalleerd,
pin je deze vast aan de werkbalk voor eenvoudige
toegang en controle.

Firefox en Safari worden op dit moment niet
ondersteund door teleparty. Ook werkt deze extensie
niet op je mobiel.



Hierna is de extensie geïnstalleerd in je browser. Wil
je de extensie altijd zichtbaar hebben, dan moet je
deze vastpinnen door op het pin-icoon te klikken.
Hierna is de extensie zichtbaar naast de URL balk
(waar het website adres ingegeven wordt).

3. Kijk met ons mee

Zodra onze link is verzonden, hoeven jullie alleen nog
maar op de URL te klikken. De link zal openen naar de
film die we hebben gekozen. Je hoeft alleen maar op
het rode TP icoontje in je browser te klikken en de
privé chatroom wordt geopend. Je zou nu in staat
moeten zijn om met ons te chatten en de video wordt
gesynchroniseerd tussen al onze apparaten. 



Wanneer je lid wordt van de chatroom, krijg je een
willekeurig gebruikerspictogram toegewezen. Klik op je
pictogram in de rechterbovenhoek om een bijnaam toe te
voegen en het pictogram aan te passen. De wijzigingen die
u aanbrengt, worden opgeslagen voor uw volgende
kijksessie op dat apparaat.

Hopelijk kijken jullie zaterdag 20 februari met ons mee! Wij
kijken om 14u een film en in de avond om 20:30u. 

Wil je je film@home ervaring compleet maken dan kan je bij
ons een filmpakket bestellen met allerlei lekkere snacks. 
Check onze site en sociale media voor meer info. 
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