Handleiding Skype

Chatlogs exporteren
1. Ga naar https://secure.skype.com/my/data-export en log in met uw Skypeaccount.
2. Selecteer nu ‘Gesprekken’. Als je ook de bestanden die met jou gedeeld
zijn wil exporteren, dan kun je ook ‘Bestanden’ selecteren. Klik vervolgens
op ‘Aanvraag indienen’.

3. Jouw gesprekken worden nu geëxporteerd vanuit Skype. Dit kan even
duren. Wanneer dit klaar is, zullen op deze pagina de beschikbare
bestanden verschijnen. Klik op ‘Downloaden’ om deze bestanden te
downloaden. Deze bestanden kun je gebruiken als bewijs indien je aangifte
wil doen.
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Iemand blokkeren en rapporteren
1. Klik met je rechtermuisknop op de persoon en
selecteer “Profiel bekijken”
Let op: Zorg dat je de gebruikersnaam
blokkeert en rapporteert. De naam die de
persoon op Skype gebruikt in de chat kan
afwijken van zijn gebruikersnaam. Iemands
gebruikersnaam staat op het profiel achter
‘Skype-naam’.
2. Selecteer onderaan het profiel ‘Contact
blokkeren’.
3. Wanneer je iemand alleen wil blokkeren, en
geen misbruik wil melden, klik je nu op
‘Blokkeren. Als je ook misbruik wil melden, volg
dan de volgende stappen.
4. Vink “Misbruik van deze persoon melden” aan.
5. Vink nu de reden aan. Je kunt kiezen uit ‘Spam’, ‘Bevat naaktheid of
pornografie’, ‘Kindermisbruik’ of ‘Intimidatie of Bedreigingen’.
6. Klik nu op “Blokkeren”.

Mogelijkheid dat alleen
mensen in jouw
contactlijst tegen je
kunnen praten:
1. Klik in Skype op je eigen
profielfoto. Klik in het menu wat er
opent op ‘Instellingen’.
2. Klik op ‘Bellen’.
3. Vink nu ‘Alleen Skype-oproepen
van contacten toestaan om over te
gaan op dit apparaat’ aan.

Hoe kan ik mijn chat geschiedenis bekijken?


Onder “Chats” kun je op het contact of de groep klikken waarvan je de
chatgeschiedenis wilt bekijken. Deze wordt dan getoond.
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Voorkomen dat onbekenden jou kunnen vinden
In de privacy-instellingen van Skype is het mogelijk om in te stellen dat
onbekenden jou niet zomaar kunnen vinden. Hiermee kan je voorkomen dat
personen met verkeerde bedoelingen contact met jou opnemen.
Dit stel je als volgt in:
1. Klik in Skype op je eigen profielfoto. Klik in het menu wat er opent op
‘Instellingen’.
2. Klik op ‘Contacten’.
3. Vink nu ‘Weergeven als voorgestelde contactpersonen’ en ‘Weergeven in
zoekresultaten’ uit.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
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