
Qconferencing introduceert BYOD 
voor HD videocommunicatie

Gebruikt u videoconferencing alleen om contact te maken 
tussen verschillende boardrooms of vergaderzalen? Door een 
unieke software-oplossing van onze leverancier LifeSize kan 
iedereen nu meedoen aan een videovergadering. Gewoon met 
een laptop, smartphone of tablet. Op kantoor of onderweg. 

Bring Your Own Device (BYOD) is nu echt uitvoerbaar. Meer dan 
vijftig mobiele devices en alle gangbare browsers van PC en Mac 
worden door de software ondersteund. Gebruik van het systeem 
is simpel. Alle contacten staan in de corporate directory, u belt met 
een muisklik. Tijdens het videobellen kunt u PC-beelden delen. 

Deze oplossing is niet alleen voor communicatie binnen uw eigen 
organisatie. U kunt met een eenvoudige gastlink extra personen 
uitnodigen mee te doen aan de videosessie. Door op de link te 

video communication coming close to reality

klikken wordt de software gratis gedownload en op de PC of 
mobiele device geïnstalleerd. Ideaal voor organisaties die veel 
samenwerken in projecten, met leveranciers of met consultants. 
Of bijvoorbeeld voor gesprekken tussen recruiter en kandidaat, 
arts en patient of adviseur en consument. 

Features
•  HD videoclient (tot 1080p)
•  Gratis videoclient voor 50+ devices
•  Onbeperkt aantal named accounts
•  Centrale directory
•  Presence en Chat
•  Gast uitnodiging sturen
•  Data delen tijdens call
•  Multipoint bellen (afhankelijk van bundel)
•  50 virtuele vergaderkamers
•  Bellen naar de videoconferencing ruimtes
•  Koppeling met Microsoft Lync mogelijk

Wat heeft u nodig?
Eén virtuele server met de krachtige software van LifeSize en de 
gratis downloads voor PC, tablet of smartphone. Dat is alles. U 
kunt de server zelf inrichten binnen uw bedrijf (VMware of HyperV). 
Maar u kunt ook kiezen voor een hosted server in het datacenter 
van Qconferencing. U beschikt dan altijd over de laatste versies en 
voldoende bandbreedte voor hoogwaardig HD videoverkeer. 

•  Eén virtuele server met software van LifeSize
•  Gratis downloads voor PC, tablet of smartphone
•  Ondersteunt meer dan vijftig mobiele devices
•  Bundels uit te breiden met extra licenties



Voor meer informatie: 

Qconferencing
Muiderstraatweg 15 F
1111 PS  Diemen
020-6080055
info@Qconferencing.nl
www.Qconferencing.nl

video communication coming close to reality

Qconferencing biedt bundels met verschillende functionaliteit 
en capaciteit. Capaciteit vergroten of nieuwe functionaliteiten 
toevoegen, kan met extra licenties. Zo gebruikt u altijd precies  
wat u nodig hebt.

  

Bundels       

       Klein   Middel   Groot

Hoeveel mensen kunnen gelijktijdig via video bellen  5   5   20

Hoeveel mensen krijgen een eigen video - account  ongelimiteerd  ongelimiteerd  ongelimiteerd

Gratis download op PC, Tablet en smartphone   ongelimiteerd  ongelimiteerd  ongelimiteerd

Versturen van gastuitnodigingen aan externe partijen  Ja   Ja   Ja

Datadelen      Ja   Ja   Ja

Aantal virtuele meetingrooms    Geen   50   50

Aantal HD poorten (seats) voor multipoint sessies  Geen   5   10

Kosten:

Eigen aanschaf van software (server niet inbegrepen)   € 6.900 €   € 13.450 €   € 32.200

of

Hosted bij Qconferencing kosten per maand €   €    995€    €   1.295 €   €   2.250 


