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uw virtuele vergaderingen in 1 klik aan € 25/maand*

Web Meeting van In2Cloud vervangt dure zakenreizen door handige virtuele vergaderzalen. Deze oplossing is volledig veilig
en omvat geavanceerde functies voor een vlotte samenwerking met al uw zakenpartners, collega's en thuiswerkers. Het
enige dat u nodig hebt zijn de webbrowsers Google Chrome of Mozilla Firefox (Safari voor iPhone of iPad). 

Als pionier en marktleider in telefonie en samenwerking in de Cloud, begeleidt
In2Cloud duizende organisaties ongeacht hun omvang. Voor iedere markt
zorgt In2Cloud voor een grotere meerwaarde dankzij de vele functies, een uit-
gebreid gamma aan terminals en de specifieke software integraties. 

    HANDIG
>    Niet meer reizen. Het enige wat u

nodig heeft, is een pc/tablet/smart-
phone.

>    Met één klik voegen uw gasten zich 
     bij de virtuele vergadering.
>    Het geluid, de video en de tools voor

het delen van documenten maken
productieve vergaderingen mogelijk.

    VOLLEDIG BEVEILIGD 
>    Uw gegevens zijn beschermd via
     versleuteling.
>    Servers gevestigd in Europa voor 
     meer privacy.
>    Volledige geheimhouding met onze 
     Secret Room dienst.

    HEEL EENVOuDIG 
>    Deelnemers moeten niets instal-

leren. Een eenvoudige webbrowser
is voldoende. Geen videovergaderin-
gen meer die slechts een op de tien
keer werken.

>    Compatibel met Windows, Mac
OSX, Linux en de webbrowsers
Google Chrome of Mozilla Firefox en
Safari voor iPhone of iPad.

GRATIS
ONMIDDELLIJKE TEST
www.in2cloud.be/wm

                              Flex Room*        Meeting Room           Secret Room             Board Room            Audio Only Room                       Webinar

Maximum aantal deelnemers                                 5                                  5                                10                                   30                              100 deelnemers                                                                                                                                                                                                                                     + 3 moderators

Audio/Video/Chat                                                   Ja                               Ja                               Ja                           Geen video                                  Ja

Whiteboard/Screensharing                                    Ja                               Ja                               Ja                                   Ja                                          JaDocumenten

Opnames van de vergaderingen                          Nee                             Nee                              Ja                           Is komende                                  Ja

Notulen                                                                      Ja                               Ja                               Ja                                   Ja                                          Ja

Peer-to-peer/geavanceerde                                  Nee                              Ja                              Nee                                Nee                                       Neeversleuteling

Customer Branded Room                                      Ja                               Ja                               Ja                                   Ja                                          Ja

Web Meeting

Betaal per

vergaderzaal,

niet per
gebruiker!



* Onze “Flex Room” kost € 25,00 excl. BTW per maand.
Het omvat de Meeting Room, de Board Room, de Secret Room, de Audio Only Room en de Webinar.

Het aantal vergaderingen en organisatoren is onbeperkt. U kunt echter maar één vergadering
tegelijk hebben per “Flex Room”. Met andere woorden, indien u 3 meetings tegelijkertijd

wenst te organiseren, heeft u 3 “Flex Room” nodig, dus € 75,00 per maand.
Indien u 3 vergaderingen op dezelfde dag maar op verschillende tijdstippen wenst,

volstaat één “Flex Room”.

Web Meeting
FUNCTIONALITEITEN 
>    Audio en videoconferenties: een helder geluid en een 

onberispelijk beeld. We gebruiken de nieuwste tech-
nologieën om alle deelnemers perfect in beeld te bren-
gen en te laten horen.

>    Scherm delen: deel uw scherm of aIleen een toepas-
singsvenster met andere deelnemers. Deelnemers kun-
nen perfect alles volgen wat u ze laat zien (Power-
Point-presentatie, Excel-spreadsheet, Word-contract
etc).

>    Delen van documenten: download en deel met andere
deelnemers de documenten die nodig zijn voor de ver-
gadering, dit voor presentatie en analyse. Elke deelne-
mer kan aantekeningen toevoegen in een geest van
samenwerking en innovatie.

>    Notulen van vergaderingen: voer de notulen van de ver-
gadering online in, in lijn met de vooropgestelde agenda
zodoende dat de belangrijkste elementen opgevolgd
kunnen worden achteraf. Elke deelnemer kan op een
collaboratieve wijze bijdragen aan de notulen. Maak uw
eigen persoonlijke notities, gereserveerd voor uw per-
soonlijke raadpleging.

>    Realtime chat: Communiceer duidelijk tijdens ver-
gaderingen door berichten uit te wisselen. Stuur en ont-
vang instant messages met de groep of met een speci -
fieke deelnemer.

>    Whiteboard: gebruik het whiteboard voor algemene 
brainstorming. U kunt met de vrije hand tekenen of
vooraf gedefinieerde vormen gebruiken om uw
gedachten in een visueel document te vertalen. Alle
tabellen kunnen in PDF-formaat worden gedownload
voor uw archieven.

>    Vergadering inplannen: u kunt onmiddellijk een ver-
gadering starten of dit van tevoren inplannen. Elke deel-
nemer ontvangt een uitnodiging die in zijn agenda komt
(iCal-formaat). Het duurt minder dan een minuut om
een vergadering te organiseren.

>    Beschikbaarheid beheer: met de tool “datum instellen” 
kunt u gemakkelijk een datum vinden waarop alle deel-
nemers beschikbaar zijn (vergelijkbaar met Doodle).

>    Kalenderweergave: met uw virtuele vergaderruimte-
kalender houdt u de controle over uw planning. Toon al
uw huidige en eerdere vergaderingen in één oogopslag.

>    Agenda-planning: maak optimaal gebruik van de ver-
gadertijd door vooraf de agenda van de vergadering te
bepalen. Uw virtuele vergaderingen zijn nog produc-
tiever indien iedereen op dezelfde golflengte zit.

>    Personalisatie van de vergaderruimten: pas al uw ver-
gaderruimten aan met uw logo en kleuren. Voor het
gemak van de organisatie kunnen meerdere ruimten
bovendien een eigen naam hebben (Brussel, Londen,
Parijs, enz.).

>    Meerdere organisatoren: opdat meerdere mensen ver-
gaderingen zouden kunnen organiseren, is het mogelijk
om zoveel organisatoren te definiëren als gewenst en
dit zonder extra kosten. ledereen in uw organisatie kan
zodus virtuele vergaderingen organiseren.

>    Compatibiliteit met alle grote platformen: de Web
Meeting service kan worden gebruikt op grote platfor-
men, waaronder Windows, OSX, Linux en Android. U
moet aIleen op uw computer of op uw mobiele apparaat
een recente versie hebben van een performante
browser zoals Chrome, Firefox enz die de HTML 5 Web -
RTC-standaard ondersteunt.

>    Gegevenscodering voor verbeterde beveiliging: we
weten hoe waardevol uw gegevens zijn. Dit is de reden
waarom alle communicatie via onze servers versleuteld
is. Bovendien stelt de Secret Room u in staat om ultra-
vertrouwelijke vergaderingen te organiseren door ervoor
te kiezen informatie rechtstreeks van apparaat naar ap-
paraat door te sturen, zonder zelfs onze servers te
passeren (peer-to-peer).

>    Servers in Europa voor meer privacy: Web Meeting
servers zijn opzettelijk in Europa gevestigd om ervoor
te zorgen dat uw gegevens volledig worden beschermd
door de Europese wetgeving voor gegevens-
bescherming en privacy. Uw gegevens WORDEN NIET
DOORGEGEVEN door servers in minder nauwgezette
landen op het gebied van gegevensbescherming (zoals
de Verenigde Staten en nog steeds andere landen).


