
Fris Online 
 
Fris Online (mogelijk gemaakt door Zoom) is een online vergader platform. 
Hiermee kan je eenvoudig een meeting of onderzoek online laten plaatsvinden 
waar meerdere partijen aan kunnen deelnemen vanuit verschillende locaties. Op 
vrijwel alle laptops en computers is de Zoom applicatie te downloaden, maar Zoom 
werkt ook via hun eigen website in jouw browser. Dit betekent dat de applicatie niet 
per sé, door bijvoorbeeld respondenten, gedownload hoeft te worden. Wanneer je 
Zoom niet via jouw laptop gebruikt, kan de meeting niet via de browser plaatsnemen en moet de 
applicatie wél gedownload worden. Dit geldt voor tablets en telefoons. De applicatie is snel en gratis 
op het apparaat te downloaden. Zoom heeft diverse keurmerken, zoals SOC2, TRUSTe, EU-US 
Privacuy Shield en FedRAMP, ontvangen voor de hoogste orde van veiligheid en hierdoor 
betrouwbaar voor onderzoeken met gevoelige informatie. 

 
Waarom Fris Online? 
 
HD video en audio 
Fris Online maakt gebruik van HD video en audio en support vergaderingen en onderzoeken tot 1000 
deelnemers per gesprek. 
  
Ingebouwde samenwerkingstools 
Het delen van je scherm door 1 of meerdere deelnemers is mogelijk. Hiermee worden de 
onlinegesprekken/onderzoeken interactief en wordt het laten zien van beeld en materiaal gemakkelijk. 
Het beeldmateriaal dat wordt gedeeld tijdens het onlineonderzoek wordt alleen laten zien op het 
scherm en de content wordt niet naar de andere deelnemers verstuurd. 
  
Opnames 
Ook is er een mogelijkheid om de gesprekken op te nemen met zowel beeld als geluid. Deze 
opnames worden bij het stopzetten van de opname per direct opgeslagen op de computer of in de 
online cloud van Zoom waar de opnames compleet vanuit gedownload kunnen worden op een ander 
moment. Wij adviseren sterk om gebruik te maken van de Cloud van ZOOM i.p.v. lokaal i.v.m. 
veiligheid en de grootte van de bestanden. 
  
Beveiligd 
Met een zelfgemaakte link en wachtwoord beveilig je het onlineonderzoek en laat je alleen de 
deelnemers toe die uitgenodigd worden. Ook heeft zoals hierboven; Zoom heeft diverse keurmerken, 
zoals SOC2, TRUSTe, EU-US Privacuy Shield en FedRAMP, ontvangen voor de hoogste orde van 
veiligheid en hierdoor betrouwbaar voor onderzoeken met gevoelige informatie. 
 
Tolk 
Via Fris Online kan er gemakkelijk een tolk toegevoegd worden tijdens het onderzoek. Hierdoor 
kunnen de mee kijkers kiezen in welke taal zij het onderzoek willen volgen. Met 1 klik op de knop 
verander je de taal waar in jij mee wilt luisteren. 
 
Blijf anoniem 
Mee kijkers kunnen anoniem deelnemen aan het onlineonderzoek en het onderzoek vanaf hun laptop 
volgen. 
 
Producten testen 
Moet er voor jouw onderzoek een product getest worden? Of moet de respondent iets ruiken of 
proeven? Onze facility Manager kan de producten die getest moeten worden langs brengen bij de 
respondenten (natuurlijk wel met de gepaste 1,5 meter afstand). Hiermee kunnen deze onderzoeken 

ook gemakkelijk online uitgevoerd worden. 
 
 
  



Support 
Ook bieden wij de support aan die jij nodig hebt! Wij testen de werking van zoom 
met de respondenten en zorgen ervoor dat alles goed werkt voor dat het 
onderzoek begint.  
 
 
Corona 
In deze tijden willen wij onze klanten tegemoetkomen. Daarom bieden wij Fris 
Online gratis aan als wij de werving mogen verzorgen voor het onderzoek!  
 
Doen wij de werving niet maar wil je toch gebruik maken van Fris Online, dan betaalt u €150,- per 
onderzoek voor een week. Duurt het onderzoek langer dan een week dan wordt er per week €150,- 
gerekend. 
 
Hoe ziet Fris Online er ongeveer uit? 
Om een beeld te krijgen van zoom en hoe het werkt staan hieronder een aantal linkjes met instructie 
video’s.  
 
Is iets niet duidelijk of wil je graag wat meer uitleg? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn 
doordeweeks beschikbaar vanaf 09:00 tot 17:30. Wij zijn te bereiken op: 020 – 530 50 00.  
 
Per e-mail zijn wij bereikbaar op recruitment@bureaufris.nl. 

  
Join a meeting 
  
Audio en of video aanpassen 
  
Schermdelen 
  
Opname scherm maken 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HqncX7RE0wM#action=share
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9wsWpnqE6Hw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AYzPS28rg7E&feature=emb_logo

