
UITSTEKENDE FUNCTIONALITEIT EN VERSTAANBAARHEID DANKZIJ VEELZIJDIGE MICROFOONS EN KRACHTIGE SPEAKERS

DISCUSSIESYSTEMEN

VERGADEREN

Een discussiesysteem, in combinatie met de juiste speakers, is het ideale middel om de verstaanbaarheid tijdens uw vergadering 

te optimaliseren. Zodat de deelnemers zich volledig kunnen concentreren op de inhoud. Van een kleinschalig overleg tot een 

groot congres. De voorzitter heeft alle touwtjes in handen en kan zelf bepalen wie er mag spreken en hoeveel personen er maxi-

maal aan een discussie mogen deelnemen. U kunt discussies opnemen en later terugluisteren en uitwerken. U kunt meningen 

peilen en anonieme stemmingen houden. Een discussiesysteem is een veelzijdige vergadertool.

DE VOORDELEN VAN EEN DISCUSSIESYSTEEM

DRAADLOOS

Uiterst flexibel, een perfecte oplossing voor lastige en veeleisende locaties. U hoeft geen kabels 

aan te laten leggen of gaten te laten boren. Een goede verbinding is gegarandeerd tot ten minste 

30 meter en de batterijen hebben een grote capaciteit. Een draadloos discussiesysteem kan in 

heel korte tijd worden opgesteld of verwijderd, zodat u uw vergader- en congresruimtes beter en 

effectiever kunt gebruiken.

BESTURINGSSOFTWARE

U heeft uitgebreide mogelijkheden dankzij de meegeleverde conferentiesoftware. Van het 

beheren van stemrondes en een tolkfunctie tot aanwezigheidsregistratie, toegangscontrole en 

opname. De software is geoptimaliseerd voor bediening via touchscreens, waardoor het beheer 

zo intuïtief mogelijk is.

AUTOMATISCHE CAMERABESTURING

De actuele spreker kunt u automatisch weergegeven op schermen in de hoofdzaal, tolkcabines 

of andere ruimtes. Er is geen beheerder nodig en deze functionaliteit is ideaal te combineren met 

videoconferenties.

AUDIO

Het juiste geluid voor de juiste toepassing. Een breed scala aan wand- en plafondspeakers, ver-

sterkers en microfoons om iedere vergaderruimte van u in te richten met hoogwaardige audio. 

Een akoestische analyse vooraf maakt deel uit van onze totale audio-oplossing. Dit voorkomt 

rondzingende microfoons, weerkaatsingen tegen muren en vervelende echo’s. Iets dat in de prak-

tijk anders maar al te vaak misgaat.

AFGESTEMD OP DE GEBRUIKER

Intelligente discussiesystemen zijn ontworpen met het oog op een zo groot mogelijke gebruiks-

vriendelijkheid voor u. De vergaderposten zijn intuïtief en door twee deelnemers tegelijkertijd te 

gebruiken. De randen zijn verwisselbaar, zodat elke vergaderpost aan het interieur van uw ruimte 

aangepast kan worden.

DISCUSSIESYSTEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Perfecte versterking

- Ongestoord elkaar aanhoren

- Geen notulist nodig

- Direct stemmen 

- Tolken in andere talen


