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Zoekgigant Google heeft vandaag Duo gelanceerd, een nieuwe videobel-app die de strijd moet
aangaan met Skype en FaceTime. Bijzonder aan de app is dat je de beller, nog voordat je hebt
opgenomen, al live kan zien. De Standaard kon Duo in avant-première testen.
Waar andere videochat-apps in het beste geval een foto van de oproeper laten zien, gooit Duo er in de ‘rinkelfase’
meteen een stukje video tegenaan. Met deze zogeheten Knock Knock-functie zou je volgens Google makkelijker en meer
spontaan aan een videogesprek beginnen. Bij gebruikers die niet zo tuk zijn op videobellen kunnen we ons daar wel iets
bij voorstellen: doordat je niet alleen ziet wié er belt, maar ook vanuit welke situatie, voel je je sneller op je gemak en
wellicht ook wat minder bekeken. Dat helpt de meest huiverige gebruikers zonder twijfel over hun drempelvrees heen.
Over drempelvrees gesproken: alweer een account aanmaken (in dit geval een Google-account, zou je denken) is niet
nodig. Duo identificeert de gebruikers aan de hand van hun mobiele telefoonnummer, zodat je meteen
videogesprekken kan opzetten met alle contactpersonen die de app hebben geïnstalleerd. Groepsgesprekken zijn
bewust niet mogelijk: Google Duo wil vooral uitblinken in 1-op-1 videochats.
Who’s there?
Knock Knock fungeert in videogesprekken vaak ook een beetje als een ijsbreker. Als je achter je gesprekspartner de
mainstage van Tomorrowland of de skyline van New York ziet opduiken, weet je bij voorbaat al waarover te babbelen.
Een beetje spijtig dus dat deze innoverende functie niet voor iedereen beschikbaar is. Google Duo bestaat weliswaar
zowel voor Android als iOS, maar enkel op Android-toestellen verschijnt de Knock Knock video-preview bij een oproep
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rechtstreeks op het vergrendelscherm. Op een iPhone of iPad wordt die mogelijkheid niet ondersteund en werkt Knock
Knock uitsluitend wanneer Google Duo al geopend is. Te laat, met andere woorden.
Het gebruik van Knock Knock is overigens niet verplicht: je kan de functie eenvoudig uitschakelen, maar op dat
moment verliest Google Duo meteen ook een groot deel van zijn bestaansrecht. Google claimt weliswaar een naadloze
switch van wifi naar mobiele data, geoptimaliseerde prestaties op tragere (3G, 2G) netwerken en een uitstekende
beveiliging, maar laten we eerlijk zijn: dat doen Skype en FaceTime ook. Wat ons wel opviel is dat de app bijzonder snel
een verbinding tot stand brengt. De kwaliteit van de videogesprekken was tijdens onze test echter nog wisselvallig: de
ene keer erg goed, maar soms ook met een haperende videostream of eindigend in een verbroken verbinding. Erg
representatief zijn die bevindingen uiteraard niet: vandaag gaat de app pas live voor iedereen, met wereldwijd wellicht
miljoenen gebruikers en een ‘iets’ groter serverpark dan wat wij tijdens onze preview ter beschikking hadden.
De app is gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Definitieve downloadlinks waren op het moment van schrijven
nog niet bekend, dus best even handmatig zoeken op ‘Google Duo’ in Google Play of de iTunes App Store.
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Google has launched its video chatting app, called Duo.
It represents Google's response to other popular video calling options, including Apple's
FaceTime, Microsoft's Skype and Facebook's Messenger.
It's not that different from the other video chatting services, except that it gives users a
glimpse at who's making the call, helping people decide whether to answer or not.
Google says it's calling the feature, "knock, knock".

The new app, originally announced in May, is being released as a free service for phones
running on Google's Android operating system as well as Apple's iPhones.
Calls are encrypted and the video resolution changes depending on the speed of your
connection.
Like FaceTime on iOS, Duo only requires a person's phone number to connect.
Many other services require both people to have account logins to use the video calling
options.

Google's been offering video calling through Hangouts since 2013, but the company's now
tailoring that service for business meetings and it won't plug into the new video chat
service.
Duo is being billed as a simpler, more reliable way to see friends and family as you talk to
them.
The app is rolling out around the world over the next few days.
It's the first of two new mobile apps that Google has planned for the next few months.
The US company is also preparing to unveil a new messaging app called Allo featuring a
robotic assistant that will suggest automated responses to texts.

That includes commenting on pictures sent by friends, thanks to its use of image
recognition algorithms.
Image caption Allo can suggest things to say when a friend sends a picture of their pet
Google announced a conversation-based tool - Google Assistant - to control smartphones,

smartwatches and other devices earlier this year.
It can be used to find information, play media and carry out tasks via a chat between the
user and the software.
The firm also announced a voice-activated device with a built-in speaker called Google
Home to deliver the tech to living rooms.

