
DE VERGADERING LIVE LATEN ZIEN IN ANDERE RUIMTES, STREAMEN OP INTERNET, OF OPNEMEN EN ARCHIVEREN   

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

VERGADEREN

Transparantie is in veel vergaderingen belangrijk. Dit kan zowel intern als extern zijn. Medewerkers willen betrokkenheid van 

het management en het management wil weten wat er speelt op de werkvloer. Een gemeente wil raadsvergaderingen laten 

meebeleven door haar burgers. Live beeld en geluid zorgen ervoor dat niemand iets hoeft te missen en er kunnen zelfs direct 

vragen gesteld worden. Alle video- en audiocontent wordt naar het internet gestreamd. Zo kunnen vergaderdeelnemers die niet 

aanwezig zijn, realtime óf op een later tijdstip meekijken en luisteren. U bepaalt uiteraard zelf aan wie u uw informatie deelt.

DE VOORDELEN VAN MEEKIJKEN EN OPNEMEN

MEEKIJKEN EN -LUISTEREN

Beeld en geluid vanuit de vergaderruimte weergegeven in een andere ruimte. Via een dome 

camera en microfoons kunnen medewerkers of managers gewoon live meekijken en -luisteren 

terwijl er ongestoord wordt vergaderd. Het creëert betrokkenheid bij personeel en het geeft 

managers veel nuttige informatie over bedrijfsprocessen.

INTERACTIE

Dankzij streaming maakt u vergaderingen makkelijker te volgen met agendapunten, bijlagen en 

sprekersinformatie. Laat kijkers direct de vergaderstukken inzien en betrek uw doelgroep actief. 

Beantwoord live vragen, neem polls af en chat met de deelnemers. Zo ontstaat betrokken publiek 

en ontvangt u een schat aan informatie, zodat u de juiste beslissingen neemt.

WEBCASTING PORTAAL

Meerdere streams? Maak dan een webcasting portaal. Uw archiefkast voor al uw uitzendingen. In 

het portaal hebben kijkers snel een goed en makkelijk doorzoekbaar overzicht van al uw webcasts. 

Ze worden uitgezonden in de huisstijl van uw organisatie. En u ontvangt direct gedetailleerde 

statistieken over de uitzending en het kijkgedrag en de herkomst van de kijkers.

STREAMEN EN ARCHIVEREN

Stream alle beeld- en geluidopnames van uw vergaderingen naar het internet en communiceer 

online met iedere gewenste doelgroep. Elke, al dan niet geautoriseerde, medewerker of geïnte-

resseerde kan live de aangeboden content zien en horen. Of op een later tijdstip: alle live streams 

worden namelijk automatisch opgeslagen en gearchiveerd. Indien gewenst op uw eigen internet-

portaal, opgemaakt in eigen huisstijl.

MEEKIJKEN EN OPNEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen verstoring in de vergaderruimte

- Meer betrokkenheid

- Groter bereik

- Plaats- en tijdonafhankelijk

- Altijd ‘bewijs’ van genomen besluiten


