werken op
afstand

back to work
Meeting Rooms as a Service

Samenwerken

videocommunicatie

Videovergaderen is de afgelopen periode binnen veel organisaties gemeengoed geworden.
Nu organisaties langzaam weer teruggaan naar kantoor krijgen zij te maken met
verschillende uitdagingen. Hoe behouden wij het contact met collega’s vanuit huis? En hoe
kunnen we toch met alle collega’s gelijktijdig aanwezig zijn, nu de 1,5 meter regel geldt?
Een hybride vorm van vergaderen is hierdoor een logisch gevolg. Een deel van de collega’s
zit thuis en een ander deel vergadert vanuit kantoor. Een combinatie van fysiek- en virtueel
vergaderen. Hiervoor hebben we Meeting Rooms as a Service.

Wat is het
Met Meeting Rooms as a Service ben je als
organisatie volledig ontzorgd. De dienst
maakt het mogelijk om voor een vast
bedrag per maand te beschikken over een
Microsoft Teams vergaderruimte. Hierdoor
kun je als organisatie beschikken over de
manier van video vergaderen waar iedereen
zo gewend aan geraak is.

Voordelen
• De best passende vergaderruimtes voor jouw organisatie op basis van 		
standaardisatie;
• Geen omkijken naar hard- of software door proactieve beheerdienstverlening;
• Inclusief uitleg en training voor eindgebruikers voor een optimale
vergaderervaring;
• Beweegt flexibel mee met veranderende vergaderbehoefte binnen jouw
organisatie.
• Mogelijkheid tot een Videobutler die digitaal voor je klaarstaat tijdens je
vergaderingen.

Wat levert het op?
Met een relatief kleine investering per maand
kun je zo gebruik maken van de manier van
vergaderen waar je de afgelopen tijd zo aan
gewend bent geraakt, maar dan ook op kantoor.
Meeting Rooms as a Service is dan ook de ideale
hybride oplossing voor medewerkers vanuit
huis en kantoor. De vergaderruimtes worden
geleverd inclusief displays, audio, camera,
Microsoft Teams, gebruikersondersteuning en
support. Small Huddle Room is al beschikbaar
vanaf € 215 p.m.

Small Huddle Room
(2 – 5 personen)

Medium Meeting Room
(4 – 8 personen)

Large Meeting Room
(8 – 12 personen)

Specials

Hoe ziet de vaste aanpak eruit?
Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren wij de vergaderdoelen waarna
de juiste vergaderruimtes worden geselecteerd. Wij leveren en installeren de
vergaderruimtes gebruiksklaar. Vervolgens geven wij eindgebruikers training en
instructie d.m.v. demo’s, video’s, workshops of handleidingen. Op de achtergrond
wordt direct de support ingeregeld. Na oplevering kunnen medewerkers direct
starten met vergaderen, zonder zich zorgen te hoeven maken om de techniek.

Ook het maximale uit videovergaderen halen?
Elke organisatie heeft andere wensen en behoeften. Graag gaan wij in gesprek om
tot de ideale fit te komen. Benieuwd naar de mogelijkheden van een eigen Teams
Rooms? Plan een kennismaking en demo in via de onderstaande button.

Boek direct een live demo in
ons Experience Center
Mail: contact@inter.nl

Bel: 026-3196969

