Handleiding SKYPE

Chatlogs bewaren
1. Open Skype.
2. Klik in het menu Skype op “Privacy”.

3. Klik bij Historie bewaren op “altijd”
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Mogelijkheid dat alleen mensen in jouw contactlijst tegen je
kunnen praten:
1. Klik in het menu Skype op Privacy.
2. Klik bij “Gesprekken accepteren van …” en “Chatberichten accepteren van…” op “Alleen
contactpersonen”.

Hoe kan ik mijn chat geschiedenis bekijken?


Onder “Contactpersonen” of “Recent”, kun je op het contact of de groep klikken waarvan je
de chatgeschiedenis wilt bekijken. Deze wordt dan getoond.

Iemand blokkeren en rapporteren
1. Klik met je rechtermuisknop op de persoon en selecteer “Deze persoon blokkeren…”. Dan
krijg je de vraag of je dit zeker weet. 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. Deze gebruikersnamen zijn uniek; de naam die de persoon op Skype
gebruikt niet. Om de gebruikersnaam te vinden klik je met de rechtermuisknop op het profiel
van degene die je wilt blokkeren en rapporteren. Selecteer daarna de optie “toon profiel”, en
zoek naar de naam die in het blauw wordt weergegeven.
2. Vink “Misbruik melden” aan.
3. Klik op “Blokkeren”.
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Voorkomen dat onbekenden met jou contact op kunnen nemen
In de privacy-instellingen van Skype is het mogelijk om in te stellen dat onbekenden niet zomaar met
jou contact op kunnen nemen. Hiermee kan je voorkomen dat personen met verkeerde bedoelingen
contact met jou opnemen.
Dit stel je als volgt in:
1. Druk op het knopje “Skype”.
2. Ga naar het kopje “Privacy…”
3. Stel vervolgens in de privacy-instellingen onder alle kopjes in dat alleen mensen uit je
contactenlijst contact met jou kunnen opnemen.
4. Verwijder het vinkje naast de tekst “sta toe dat mijn online status wordt getoond op het
web”.
5. Druk op de knop “Opslaan” of “Save”.
Kijk voor meer informatie ook op
www.helpwanted.nl
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