PROFESSIONEEL
VIDEOCONFERENTIESYSTEEM
Indien gewenst faciliteert BCN met samenwerkingspartner MISC voor u een professionele
videoconferentie op locatie. Door middel van dit systeem kunt u met zowel deelnemers in de ruimte
als maximaal 25 deelnemers digitaal converseren. Er is audiovisuele communicatie tussen de
deelnemers in de ruimte en de digitale deelnemers. Deelnemers kunnen er zelf voor kiezen de
trainer/docent of de presentatie te bekijken. Uitermate geschikt voor trainingen en opleidingen,
waarbij fysieke aanwezigheid geen vereiste is. Door gebruik te maken van een eigen serveromgeving
is overbelasting in vergelijking met videoconferentie software zoals Zoom, Microsoft Teams, etc.
nihil. Tegen een meerprijs verzorgen wij LED-scherm op statief zodat de trainer/docent de online
deelnemers kan zien en de presentatie op de laptop kan verzorgen.

Online deelnemers kunnen docent/trainer zien en horen
Docent/trainer kan online deelnemers zien en horen
Volledige service wordt gefaciliteerd
Hoge kwaliteit beeld (4k)
Hoge kwaliteit geluid
Extra LED-scherm op statief mogelijk tegen meerprijs
Assistentie op locatie
Opname mogelijkheid tegen meerprijs
Deze service omvat de volgende specificaties:
1x Professioneel videoconferentiesysteem
1x Videoconferentie phone inclusief audioaansluiting
Kosten**:
Apparatuur exclusief transportkosten*:			

€500,-

Extra’s:
Opname:							€50,LED-scherm op statief					€70,*Voor locaties buiten Utrecht gelden de volgende transportkosten:
Amsterdam: €35,Zwolle		
€65,Rotterdam €50,Eindhoven
€80,**Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen onder voorbehoud

VIDEOCONFERENTIESET
Indien gewenst faciliteert BCN met samenwerkingspartner MISC voor u een videoconferentie set op
locatie. Deze service is exclusief de videoconferentie software, zoals Zoom, Microsoft Teams etc. U
dient zelf voor account te zorgen, aantal digitale deelnemers is afhankelijk van het account.
Er is audiovisuele communicatie tussen de deelnemers in de ruimte en de digitale deelnemers.
Uitermate geschikt voor trainingen en opleidingen, waarbij fysieke aanwezigheid geen vereiste is.

Online deelnemers kunnen docent/trainer zien en horen
Docent/trainer kan online deelnemers zien en horen
Volledige service wordt gefaciliteerd
Hoge kwaliteit beeld (4k)
Hoge kwaliteit geluid
Extra LED-scherm op statief mogelijk tegen meerprijs
Assistentie op locatie
Opname mogelijkheid
Deze service omvat de volgende specificaties:
1x Videoconferentiesysteem
1x Rondom gevoelige microfoon
Kosten**:
Apparatuur exclusief transportkosten*:			

€200,-

Extra’s:
LED-scherm op statief					€70,-

*Voor locaties buiten Utrecht gelden de volgende transportkosten:
Amsterdam: €35,Zwolle		
€65,Rotterdam €50,Eindhoven
€80,**Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen onder voorbehoud

4K WEBCAM
Indien gewenst faciliteert BCN met samenwerkingspartner MISC voor u een 4k camera op locatie.
Door de hoge cameraresolutie kunnen de digitale deelnemers de bijeenkomst met uitstekende
beeldkwaliteit volgen. De camera heeft een ingebouwde microfoonfunctie, hierdoor is enkel de docent
goed hoorbaar. Wij bieden een reversmicrofoon aan voor betere kwaliteit geluid tegen meerprijs.
Deze service is exclusief de videoconferentie software, zoals Zoom, Microsoft Teams etc. U dient
zelf voor een account te zorgen, aantal digitale deelnemers is afhankelijk van het account. Er is
audiovisuele communicatie tussen de deelnemers in de ruimte en de digitale deelnemers. Uitermate
geschikt voor trainingen en opleidingen, waarbij fysieke aanwezigheid geen vereiste is.

Online deelnemers kunnen docent/trainer zien en horen
Docent/trainer kan online deelnemers zien en horen
Volledige service wordt gefaciliteerd
Hoge kwaliteit beeld (4k)
Hoge kwaliteit geluid
Extra LED-scherm op statief mogelijk tegen meerprijs
Assistentie op locatie
Opname mogelijkheid
Deze service omvat de volgende specificaties:
1x 4K webcam
Kosten**:
Apparatuur exclusief transportkosten*:			

€135,-

Extra’s:
Reversmicrofoon:						€25,LED-scherm op statief					€70,-

*Voor locaties buiten Utrecht gelden de volgende transportkosten:
Amsterdam: €35,Zwolle		
€65,Rotterdam €50,Eindhoven
€80,**Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen onder voorbehoud

VIDEOCONFERENTIESYSTEMEN IN
TWEE RUIMTES
Indien gewenst faciliteert BCN met samenwerkingspartner MISC voor u videoconferentiesystemen
in twee ruimtes op locatie. Bij een groot aantal fysieke deelnemers en maximaal 25 digitale
deelnemers kunt u met 1 trainer/docent de bijeenkomst verzorgen. Er wordt in beide ruimtes een
videoconferentiesysteem geplaatst en de beamers van beide zalen staan met elkaar in verbinding.
Op deze manier kunnen deelnemers in beide zalen, de trainer/docent en digitale deelnemers met
elkaar converseren. Het is mogelijk voor de trainer om te wisselen van ruimte. Uitermate geschikt
voor trainingen en opleidingen, waarbij zowel fysieke als digitale deelnemers een vereiste is. Door
gebruik te maken van een eigen serveromgeving is overbelasting in vergelijking met videoconferentie
software zoals Zoom, Microsoft Teams, etc. nihil.

Online deelnemers kunnen docent/trainer zien en horen
Docent/trainer kan online deelnemers zien en horen
Volledige service wordt gefaciliteerd
Hoge kwaliteit beeld (4k)
Hoge kwaliteit geluid
LED-scherm met statief per zaal
Assistentie op locatie
Opname mogelijkheid tegen meerprijs
Deze service omvat de volgende specificaties:
2x Professioneel videoconferentiesysteem
2x 4K LED-scherm
2x Reversmicrofoon
2x Geluidsset
Kosten**:
Apparatuur exclusief transportkosten*:			

€1325,-

Extra’s:
Opname:							€50,*Voor locaties buiten Utrecht gelden de volgende transportkosten:
Amsterdam: €35,Zwolle		
€65,Rotterdam €50,Eindhoven
€80,**Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen onder voorbehoud

LIVESTREAM
Indien gewenst faciliteert BCN met samenwerkingspartner MISC voor u een livestream op locatie.
Door middel van deze livestream kunt u tot maximaal 1500 deelnemers mee laten kijken naar
uw bijeenkomst. U ontvangt hiervoor van ons de benodigde gegevens. Uitermate geschikt voor
bijeekomsten waar geen interactie tussen de presentator en het publiek vereist is. Door de 4k camera
en draadloze microfoon is het beeld en geluid uitstekend. Wilt u gemakkelijk kunnen wisselen tussen
de spreker en de presentatie, dan kan een switcher uitkomst bieden tegen meerprijs.

Online deelnemers kunnen docent/trainer zien en horen
Docent/trainer kan online deelnemers zien en horen
Volledige service wordt gefaciliteerd
Hoge kwaliteit beeld (4k)
Hoge kwaliteit geluid
Extra LED-scherm op statief mogelijk tegen meerprijs
Assistentie op locatie
Opname mogelijkheid tegen meerprijs
Deze service omvat de volgende specificaties:
1x Professionele camera op statief
1x Minicaster Decoder
1x Draadloze microfoon
Kosten**:
Apparatuur exclusief transportkosten*:			

€470,-

Extra’s:
Professionele cameraman per uur:				
€55,Opname:							Gratis
Switcher tussen spreker/presentatie			€165,-

*Voor locaties buiten Utrecht gelden de volgende transportkosten:
Amsterdam: €35,Zwolle		
€65,Rotterdam €50,Eindhoven
€80,**Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen onder voorbehoud

