Stream jouw bijeenkomst met ons Meetup systeem via jouw eigen platform.

Door de coronacrisis is vrijwel heel Nederland in één klap gewend geraakt aan thuiswerken.
Videomeetings, online samenwerken en het volgen van virtuele events zijn anno 2020 de normaalste
zaak van de wereld. Ook wanneer je weer live wilt samenkomen met je collega’s, relaties of klanten zal
het digitale aspect prominenter aanwezig blijven.
We hebben daarom de mogelijkheid gecreëerd om tijd- en plaatsonafhankelijk samen te komen. Door
middel van livestreammogelijkheden in onze zalen, kunnen deelnemers die niet aanwezig kunnen
zijn toch participeren in de bijeenkomst. Zo kun je gemakkelijk jouw live vergadering streamen met
ons Meetup systeem via jouw eigen platform zoals Microsoft Teams of Zoom.

Het NBC beschikt over een mobiele camera die in onze zalen geplaatst kan worden. Deze Meetup
camera maakt het mogelijk om met de aanwezige techniek eenvoudig een livestream te starten
middels een videovergadertoepassing. Zo kunnen deelnemers die niet fysiek bij de meeting aanwezig
zijn alsnog deelnemen aan de vergadering via het gekozen platform. De camera is eenvoudig met een
kabel te koppelen aan de eigen laptop waarna er via bijvoorbeeld Microsoft Teams, Skype of Zoom een
hybride meeting gestart kan worden.
Zorg dat je vooraf toegang hebt tot een platform en weet hoe je dit platform bedient. Wij bieden enkel
de mogelijkheid tot het streamen van jouw bijeenkomst. Jij bent hierin verantwoordelijk voor het
platform waarmee gewerkt wordt. Uiteraard kunnen wij tegen een meerprijs voor technische
ondersteuning zorgen. Hier lees je later meer over.

Meetup camera

€ 125,-

De Meetup camera voor in de zalen bestaat uit een Logitech camera die
te koppelen is met verschillende videovergaderplatformen, zoals
Microsoft Teams, Skype of Zoom. Met de 4K-beeldsensor blijft het beeld
van de livestream helder en scherp, zelfs wanneer er op details wordt
ingezoomd. Het gezichtsveld is 120 graden en de camera volgt
automatisch de persoon die spreekt, ook wanneer deze persoon zich
dicht bij de camera bevindt.
De camera is gemakkelijk te bedienen met de afstandsbediening zodat
eventueel een specifiek persoon in beeld gebracht kan worden. De
camera heeft ingebouwde microfoons en speakers.
Wij zorgen dat deze hardware functioneert en bieden hier technische
ondersteuning voor. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de software. Dat
betekent dat wij geen technische ondersteuning bieden op het
videovergaderplatform wat jij in gebruik neemt. Hierin kunnen we
uiteraard wel voorzien.

Technische support

€ 67,50 per uur

Voor technische support en ondersteuning tijdens de livestream
rekenen wij een tarief van € 67,50 per uur per technicus. Deze technische
support wordt verzorgd door onze AV- en techniekpartner AVEX. De
kosten zijn op basis van nacalculatie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw volgende bijeenkomst? Onze account- of
meetingmanagers vertellen je er graag alles over.
Neem contact op met onze account- of meetingmanagers via +31 (0)30 – 602 69 01 of
reserveringen@nbccongrescentrum.nl.

