
Videoconferentie
Videoconferentie van IRISnet faciliteert efficiënte en menselijke interactie voor uw vergaderingen

op afstand, vanaf kantoor, tijdens telewerken of op het terrein

WAAROM KIEZEN VOOR VIDEOCONFERENTIE VAN IRISNET

OPTIMALISEER DE INTERNE EN EXTERNE SAMENWERKING

Verstevig de teamspirit en sociale contacten in een 
virtuele beveiligde privé-omgeving

Ontwikkel nieuwe manieren van werken die 
inspelen op de behoeften van vandaag

Optimaliseer de productiviteit van uw werknemers 
door de verplaatsingen tussen uw afgelegen 
locaties te beperken

Werk samen en communiceer met zowel interne als 
externe deelnemers

Een geavanceerde oplossing

De Webex Meetings-oplossing van Cisco, 
één van de marktleiders

Innovatieve functionaliteiten (artificiële 
intelligentie, geluidsonderdrukking, enz.)

Breng tot 40.000 deelnemers samen 
in één virtuele vergadering

Een autonome en geïntegreerde oplossing

Het webbeheerplatform Cisco Control Hub

Een oplossing geïntegreerd met Office 
365 (kalender, e-mails, enz.)

End-to-end service beheerd door onze teams

IRISnet staat in voor de installatie, de 
ondersteuning en het onderhoud van uw 
netwerk en apparatuur

Eén enkel aanspreekpunt voor al uw 
vragen

Optimale veiligheid en beschikbaarheid

Segmentatie van het verkeer en Webex-
veiligheidsopties die garant staan voor de 
vertrouwelijkheid van gegevens en voor 
GDPR-conformiteit

Hoge beschikbaarheid en redundantie 
van het IRISnet-netwerk en van de 
Webex-oplossing



Efficiënt vanop afstand samenwerken en communiceren

Integratie met uw dagelijkse werktools (Office 365 en AD)

Samenwerking op afstand tussen collega’s
• Een Cisco-applicatie voor smartphone en PC
• Virtuele privé-vergaderruimtes
• Opties voor schermdeling, video-opname en co-creatie

Videostreaming naar de buitenwereld via Youtube en Facebook

Beheer de oplossing zonder kopzorgen

Control Hub, beheerinterface voor gebruikerslicenties en apparatuur

Een beveiligd privé-netwerk verbonden met de redundante Webex cloud

Beveiligde gegevens dankzij end-to-end encryptie

SLA of 24/7 werkuren

Vaste facturatie inclusief apparatuur, bandbreedte en end-to-end 
beheer van de oplossing

Een aanbod op maat die het telewerken 
en de mobiliteit bevordert

irisnet.brussels/nl/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

ZIJ VERTROUWEN OP ONS
“De Cisco Webex oplossing biedt een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit 
en een optimaal gebruiksgemak en integreert tevens ook een 
gebruiksvriendelijke tool om vergaderingen te plannen 

Voortaan organiseren we ook rekruteringsgesprekken en brengen we de 
selectiecommissie zowel fysiek bij elkaar als van op afstand door middel 
van videoconferenties”

Michel Deraemaeker
Korpschef Politiezone 

Geïnteresseerd?

Videoconferentie is een IRISnet-oplossing gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

Rust uw vergaderzalen uit

Apparatuur en componenten van Cisco Webex
• HD-beelden, superieure geluidskwaliteit en artificiële intelligentie
• Integratie van de Microsoft Teams applicatie met de Cisco apparatuur
• Luidsprekers, microfoons, Cisco Webex share, enz.

Een Touch 10 controle-eenheid om de vergaderingen te beheren

Verkeer van videostromen zonder impact op uw bestaande bandbreedte

Profiteer 
van het startaanbod met

Extra voordeel 
via onze 

Connectivity Packs


