Next level
vergaderen
Breng jouw online meetings
naar een hoger niveau!

Hybride vergaderen
Een groot deel van de dag brengen we door in vergaderruimtes en meetingrooms. Nu we vooral
hybride werken (zowel thuis als op kantoor) wordt ook hybride vergaderen steeds gebruikelijker.
Hierin is het team zowel aanwezig in de vergaderruimte als digitaal via teams of andere
vergadertools.
Dat dit de nieuwe werkelijkheid is geworden, blijkt ondertussen steeds meer. Hoog tijd om eens
serieus naar je vergaderruimtes te kijken. Ontdek in deze whitepaper alle slimme technieken &
tips!

Van toeschouwer naar deelnemer
Tijdens (lange) vergaderingen is het een uitdaging om de aandacht van het hele team constant
erbij te houden. Vooral online deelnemers van de meeting zullen na verloop van tijd het gevoel
hebben geen deelnemer te zijn, maar slechts een toeschouwer. Als ‘buitenstaander’ luister je
mee met de gesprekken die in de meetingroom aan de gang zijn, maar mis je vaak de directe
interactie. Hierdoor blijft een waardevolle inbreng tijdens de vergadering vaak achter. De focus
gaat verloren, omdat de online deelnemers zich niet betrokken voelen en zo verliest de
vergadering zijn kracht.

Je vergaderruimte
slim inrichten
De digitale innovaties van Comcross helpen je
om interactie te behouden tijdens het hybride
samenwerken. Dankzij slimme technieken in
je meeting room zorg je ervoor dat iedereen,
thuis en in de meetingroom, zichtbaar, verstaanbaar en eenvoudig te volgen is. Door deze
slimme technieken voelt het gehele team zich
betrokken en gehoord, wat bijdraagt aan de
effectiviteit, de motivatie en de samenwerking
van het team.

Technologische oplossingen voor
Next Level vergaderen!
Bij Comcross weten we als geen ander wat het belang is van digitale innovatie in een
meetingroom. Door je vergaderruimte slim in te richten en jezelf voor te bereiden op de
hybride samenwerking zorg je ervoor dat:
•
•
•
•

De samenwerking en interactie verbeterd wordt
Iedereen zichtbaar en verstaanbaar is gedurende de online meeting
Je tijd en geld bespaart
Je meetings professioneel verlopen

Houd iedereen aan boord tijdens een
meeting met Logitech Scribe
De nieuwe Logitech Scribe is een unieke whiteboardcamera en een absolute must have als je in
het digitale tijdperk alsnog gebruik wilt maken van analoge whiteboards. De Scribe is een webcam welke je monteert boven het whiteboard. Vanaf de muur wordt het bord gefilmd en worden
de beelden via de webcam gedeeld in je meeting. Dit doet de camera met haarscherp 1080p
beeld en 15 FPS.

Benieuwd hoe dat eruit ziet?
Maak een afspraak in ons experience center

Met één simpele klik op de
bluetooth knop wordt de camera
geactiveerd en het whiteboard
digitaal gedeeld in je meeting
De Scribe camera werkt met vele verschillende vergadertools zoals Microsoft teams en Zoom.
Wanneer je aantekeningen maakt op het bord, verschijnt dit digitaal bij de aanwezigen. Mocht
je nu voor het bord gaan staan om te schrijven of tekenen, geen probleem! De camera gebruikt
kunstmatige intelligentie (AI) om de gebruiker transparant te maken waardoor het bord altijd
zichtbaar is. Het voordeel hiervan is dat je een analoog whiteboard met één druk op de knop kan
veranderen in een digitaal bord.

Alles zichtbaar & toegankelijk
Thuiswerkers zullen actiever deelnemen doordat aantekeningen, brainstormsessies of schetsen
beter zichtbaar en toegankelijker zijn. Dankzij het elegante design is de Scribe een lust voor het
oog en zal deze in geen een meetingroom misstaan. Installatie is te realiseren binnen 1 uur en
kabels kunnen netjes binnen de camera worden weggewerkt.
De Logitech Scribe is de ideale oplossing als één of meerdere mensen op een whiteboard werken, terwijl andere mensen remote de aantekeningen willen volgen.
De Logitech Scribe is al verkrijgbaar vanaf 1074,95 euro en wordt binnen 1 uur geïnstalleerd.
Benieuwd naar alle voordelen van de Logitech Scribe?

Ask the meeting engineers

Breng je meetings naar een hoger
niveau met een SMART Board
Een hybride meetingroom kan eigenlijk niet meer zonder een SMART Board. Het interactieve
display helpt je om (online) samenwerkingen naar een hoger niveau te tillen! Deel informatie en
ideeën met personen in de meetingroom & met participanten vanaf thuis of een andere locatie.
Door de interactieve manier van vergaderen verhoog je direct de betrokkenheid en interactie
tijdens de meeting.

De voordelen van een SMART Board
in je meetingroom:
•

Koppel met een paar klikken je
telefoon / tablet of laptop aan het 		
smart board en deel het beeld

•

Deel met gemak meerdere schermen
tegelijk

•

Maak eenvoudig aantekeningen met
de daarvoor bestemde stiften voor 		
deelnemers op afstand en op locatie

•

Switch tussen presentatiescherm en
whiteboard

•

Sla na de meeting de presentatie
eenvoudig op inclusief aantekeningen

Zelf ervaren tijdens een gratis demo?

Combineer je smartboard
Combineer je smartboard met handige tools om je vergadering nog interactiever en effectiever
te maken. Gebruik bijvoorbeeld een bijpassende soundbar om overal in de ruimte goed
verstaanbaar te zijn en andere deelnemers goed te verstaan.
Of kies voor een SMART board met camera om zo zichtbaar te zijn tijdens je online vergadering.
Zo heb je keuze uit een camera welke focust op jou als persoon, waardoor de camera met je
meebeweegt wanneer je loopt tijdens je vergadering. Ideaal voor presentaties waarbij
dynamiek belangrijk is.
Maak jouw meetingroom klaar voor het hybride samenwerken met een SMART Board! Al
verkrijgbaar vanaf €1999,-. Bij Comcross bieden we verschillende soorten en maten SMART
Boards aan. Benieuwd welke het beste past binnen je vergaderruimte? We helpen je graag!

Snel en makkelijk een conference
call opstarten met Clickshare
Conference.
Een online meeting starten moet geen hogere wiskunde zijn. Toch kan het vaak een enorme
klus zijn om de meeting op te starten: het vinden van de juiste bestanden op de computer in de
vergaderruimte of de camera en microfoon werkend krijgen. Met de Clickshare
Conference kun je doen waarvoor je naar een vergaderruimte komt: vergaderen

De Clickshare Conference zorgt
ervoor dat je binnen 7 seconden de
meeting hebt opgestart.
Plug de Clickshare Conference in je eigen laptop en druk op de knop om te verbinden met microfoon, camera, speakers en scherm. Dit allemaal volledig draadloos! Aangezien de meeting
vanaf je eigen laptop draait heb je toegang tot alle benodigde bestanden. De Clickshare
Conference is binnen 2 uur bij jou op kantoor geïnstalleerd en verkrijgbaar vanaf €1950,-

Gratis Demo

Slimme
oplossingen voor
jouw organisatie!
Nu we langzaamaan weer terug naar kantoor gaan en
zowel op locatie als thuis aan het werk gaan, is het
noodzakelijk om je meetingroom voor te bereiden op
het hybride werken. De slimme oplossingen van
Comcross helpen je om de aandacht van iedereen in
de meetingroom en vanaf thuis erbij te houden!

Ervaar het zelf in
ons Experience
Center
Benieuwd hoe deze oplossingen of een van onze andere
slimme oplossingen je vergaderingen naar een ‘next
level’ kunnen tillen? We verwelkomen je graag in ons
Experience Center in Breda! Ervaar hier de voordelen
van alle tools zelf en stel ons al jouw vragen!

Neem contact op

