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Meeting-as-a-Service

Een complete vergaderoplossing
Alle technologie die u nodig heeft om efficiënt te vergaderen in een mobiele of
vaste opstelling; tegen een laag bedrag per maand, zorgeloos en flexibel.

• Afgestemd op behoeften vanuit
het bedrijf
• Onderhoud, service en
ondersteuning op locatie
inbegrepen
• Kosten- en tijdbesparend
• Gemak en zekerheid
• Technologie blijft up-to-date
• Flexibiliteit (technologisch én
financieel)

Complete meeting op
maandbasis?
Dat kan met Meeting-as-a-service!
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V

ergaderen, informeren, besluiten nemen.
Je wilt verder. Je moet verder. En de technologie moet daarbij helpen. Die moet
het gewoon doen. BIS|Econocom regelt een volledig ingerichte ruimte – incl. alles – voor een vast
maandtarief. Niet meer, niet minder. En dat is niet
het enige. Professio-nele installatie, preventief onderhoud, telefonische en online support zorgen
ervoor dat u altijd kunt vertrouwen op perfect werkende apparatuur.
Veel bedrijven werken samen met verschillende
partners om te zorgen dat alles optimaal is ingericht: een partner voor hardware, een partner voor
software, en weer een andere partij helpt bij de installatie en vervanging... Samen met u kunnen wij
dit sterk vereenvoudigen. De combinatie van onze
eigen expertise en kennis met een geselecteerd
eco-partner systeem, waarborgt de conti-nuïteit,
service en kwaliteit van onze oplossingen.

Meeting-as-a-service Mobile
- Prachtig beeld op 55 inch (140 cm.) display
- Verrijdbaar onderstel met plankje
- Draadloos beeld delen met Clickshare
- Intuïtief MLC bedieningspaneel
- Uw laptop aansluiten via HDMI
- Optioneel: Soundbar voor krachtig geluid
- Optioneel: Gebruikerstraining

Meeting-as-a-service Easy
- Prachtig beeld op 55 of 70 inch display (resp. 140
en 178 cm.)
- Beugel aan de muur
- Draadloos beeld delen met Clickshare
- Uw laptop aansluiten via HDMI
- Automatisch aan/uit en brondetectie
- Soundbar voor krachtig geluid
- Optioneel: VisionWall met HDMI, USB-oplader
en stroomaansluiting
- Optioneel: Gebruikerstraining

Meeting-as-a-service Comfort

Vrijblijvend
adviesgesprek?
Ga naar info.bis.nl/meetingroom voor meer informatie

- Prachtig beeld op 80 inch 4K display (203 cm.)
- Beugel aan de muur
- Draadloos beeld delen met Clickshare
- HDMI & displayport aansluiting in de tafel
- Automatisch aan/uit en brondetectie
- Soundbar voor krachtig geluid
- Optioneel: VisionWall met HDMI, USB-oplader
en stroomaansluiting
- Optioneel: Gebruikerstraining
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