
Video Conferencing:

Met Room Ready en BYOD

Online samenwerken
en vergaderen



Waarom Video Conferencing
interessant is voor jou
Iedere organisatie werkt vandaag de dag online samen via diverse programma’s, zoals 

Teams of Zoom. Met video conferencing van Van der Hoff ICT wordt online samenwerken 

optimaal vormgegeven voor jouw organisatie.

Hierin heb je twee mogelijkheden; Bring Your Own Device of Room Ready.

Bring Your Own Device is, zoals de tekst al aangeeft, het inbrengen van je eigen apparaat. 

Van der Hoff ICT verzorgt de benodigde hardware en eventueel de benodigde Teams 

licentie, je zorgt zelf voor de uitvoering. Deze hardware bestaat bijvoorbeeld uit een camera 

en soundbar of een complete conferentieset. Welke optie het beste bij jouw organisatie 

past, stellen we samen in overleg vast. Zo is je conferentiesysteem altijd optimaal 

vormgegeven voor jouw organisatie.

Room Ready is altijd klaar voor gebruik. Het is niet nodig om een laptop mee te nemen om 

een overleg te starten. Je loopt naar de vergaderruimte waar alles voor je klaar staat. Met 

een druk op de knop kun je het overleg starten en beëindigen. 

Van der Hoff ICT voorziet je altijd van advies op maat. Hiermee heb je conferentiesysteem 

die optimaal is vormgegeven voor jouw organisatie.
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Conference Room Ready
Met het conferentiesysteem Room Ready is de ruimte direct klaar voor gebruik. Het conferentiesysteem 

is ontworpen voor het gebruik van onder andere Skype, Teams en WebEX. Er is een (verborgen) apparaat 

in de ruimte aanwezig is, waar de software zich op bevindt. 

Het conferentiesysteem Room Ready is verbonden met een Microsoft 365 account. Hiermee kan de 

ruimte met het conferentiesysteem eenvoudig, via een afspraak in de agenda van Outlook worden 

uitgenodigd voor de meeting. Vervolgens wordt de meeting zichtbaar op het touchpaneel en kan 

vanaf dit paneel de meeting gestart worden. Om een presentatie aan de meeting toe te voegen kan de 

Draadloos presentatie pod worden ingeplugd. Hiermee wordt eenvoudig een presentatie gedeeld met de 

deelnemers van de meeting. 

 

Het is belangrijk dat de benodigde infra voorzieningen in order zijn. Dit betekend dat de juiste kabels en 

de juiste aansluitingen bij installatie door Van der Hoff ICT aanwezig moeten zijn. Wij informeren graag 

over de infra voorzieningen die benodigd zijn voor het conferentiesysteem.

Alle conferentiesystemen vereisen een display met een HDMI aansluiting. De conferentie komt het best 

tot zijn recht met een resolutie van 1080p of hoger. Bij dit display is ook een UTP aansluiting vereist ten 

behoeve van de internetverbinding.



Room Ready - Set klein 

Het conferentiesysteem Room Ready - Set klein kan worden toegepast op conferenties met maximaal 

drie personen. De set bestaat uit een camera, mini-pc, speaker en touchpaneel om de set in de ruimte aan 

te sturen. Een conferentie kan via Skype of Teams worden gestart. Er zijn ook koppelingen mogelijk met 

Cisco WEBex en Zoom.

Deze conferentieset is uit te breiden met de Yealink draadloze presentatie pod. Dit is een usb-apparaat 

waarmee op een eenvoudige manier content gedeeld kan worden. Door de presentatie pod in de laptop 

of pc te pluggen kan met één druk op de knop de content gedeeld worden in de conferentie.

Room Ready sets



Room Ready - Set middel (A20-systeem)

Het conferentiesysteem Room Ready – middel kan worden toegepast op conferenties met maximaal tien 

personen. De set bestaat uit een combinatie van een camera, microfoon en speaker met hiernaast een 

touchpaneel, om de set in de ruimte aan te sturen. Een conferentie kan via Teams worden gestart.

Deze conferentieset is uit te breiden met de volgende opties:

Yealink DD10K. Deze dongle is nodig om gebruik te maken van 

de Yealink CPW90.

Yealink draadloze presentatie pod. Dit is een usb-apparaat waarmee op een eenvoudige manier 

content gedeeld kan worden. Door de presentatie pod in de laptop of pc te pluggen kan met één 

druk op de knop de content gedeeld worden in de conferentie.

Yealink CPW90. Dit is een draadloze microfoonset, die het bereik van de conferentieset 

vergroot. De microfoonset kan overal binnen de ruimte geplaatst worden, waardoor het slepen 

en rommelen met kabels tot het verleden behoort. De microfoonset is voorzien van HD voice en 

echo cancellation, wat de kwaliteit van de conferentie ten goede komt.
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Room Ready - Set middel (MVC400)

Het conferentiesysteem Room Ready – middel kan worden toegepast op conferenties met maximaal tien 

personen. De set bestaat uit een combinatie van een camera, microfoon en speaker met hiernaast een mini-

pc en een touchpaneel, om de set in de ruimte aan te sturen. Een conferentie kan via Teams of Skype worden 

gestart en er zijn ook koppelingen mogelijk met Cisco WEBex en Zoom.

Deze conferentieset is uit te breiden met de volgende opties:

Yealink DD10K. Deze dongle is nodig om gebruik te maken van 

de Yealink CPW90.

Yealink draadloze presentatie pod. Dit is een usb-apparaat waarmee op een eenvoudige manier content 

gedeeld kan worden. Door de presentatie pod in de laptop of pc te pluggen kan met één druk op de 

knop de content gedeeld worden in de conferentie.

Yealink CPW90. Dit is een draadloze microfoonset, die het bereik van de conferentieset vergroot. De 

microfoonset kan overal binnen de ruimte geplaatst worden, waardoor het slepen en rommelen met 

kabels tot het verleden behoort. De microfoonset is voorzien van HD voice en echo cancellation, wat de 

kwaliteit van de conferentie ten goede komt.
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Room Ready - Set groot 

Het conferentiesysteem Room Ready – middel kan worden toegepast op conferenties met maximaal tien 

personen. De set bestaat uit een combinatie van een camera, microfoon en speaker met hiernaast een mini-

pc en een touchpaneel, om de set in de ruimte aan te sturen. Een conferentie kan via Teams of Skype worden 

gestart en er zijn ook koppelingen mogelijk met Cisco WEBex en Zoom.

Deze conferentieset is uit te breiden met de volgende opties:

Yealink DD10K. Deze dongle is nodig om gebruik te maken van 

de Yealink CPW90.

Yealink CPW90. Dit is een draadloze microfoonset, die het bereik van de conferentieset vergroot. De 

microfoonset kan overal binnen de ruimte geplaatst worden, waardoor het slepen en rommelen met 

kabels tot het verleden behoort. De microfoonset is voorzien van HD voice en echo cancellation, wat de 

kwaliteit van de conferentie ten goede komt.

Yealink draadloze presentatie pod. Dit is een usb-apparaat waarmee op een eenvoudige manier content 

gedeeld kan worden. Door de presentatie pod in de laptop of pc te pluggen
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Conference BYOD
BYOD, of te wel Bring Your Own Device. Met de conference BYOD oplossing nemen alle deelnemers 

van de meeting zijn of haar eigen device, zoals laptop of tablet mee naar de vergaderruimte. Met een 

USB kabel sluit je de camera en speakerphone aan op de BYOD box van Yealink.

Omdat er een eigen apparaat wordt aangesloten, kan er direct gedeeld worden vanuit de laptop 

van de gebruiker. Flexibiliteit en privacy zijn met BYOD gegarandeerd. Zo kan er nooit vertrouwelijke 

informatie bij de verkeerde persoon terecht komen. Dit omdat de laptop weer meegenomen wordt na 

de vergadering.

Een BYOD set is een zeer betaalbare maar praktische 
oplossing. Voor bedrijven met vertrouwelijke informatie 
is dit de uitkomst, omdat er altijd vergaderd wordt vanuit 
een persoonlijk apparaat.



Van der Hoff ICT is gespecialiseerd op het gebied van Video 

conferencing en staat je graag vrijblijvend te woord. Of het nu gaat om 

een oriënterend gesprek of hulp bij het maken van de juiste keuze voor 

jouw onderneming; wij helpen je  graag goed op weg met het juiste 

advies op maat.

Denk je naar aanleiding van deze brochure dat Video 

Conferencing een stap in de goede richting zou 

kunnen zijn voor jouw bedrijf? Of heb je vragen over dit 

onderwerp?

Altijd en overal samenwerken met collega's 
of partners, ook  buiten de organisatie

Zorgeloos vergaderen met professionele 
apparatuur

Microsoft, Apple, Android en IOS
besturingssysteem

Met 1 klik een vergadering
gestart.

Hoge kwaliteit beeld,  kristalhelder geluid en 
stabiele HD-video ondersteuning

Betrouwbaar door gebruik van hoge
security standaarden

Wereldwijde dekking voor een
videoconferentie overal ter wereld

Verbind iedereen vanaf 
elk apparaat

Uitgebreide functies zoals dempen, camera 
en documenten delen en opnemen

Applicatie integratie met oa:
Microsoft 365, Microsoft Outlook, SugarCRM

De voordelen op
een rijtje

Neem contact op met ons

Raamstraat 4

5831 AT Boxmeer

Wil jij ook grip op jouw ICT?

Bel 0485-520324 of mail naar info@vanderhoffic.nl en maak een afspraak 

bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

Tel:0485520324
mailto:info%40vanderhoffic.nl?subject=Vraag%20over%20Video%20Conferencing
https://www.vanderhoffict.nl/
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