
Hybride discussies met het 
DICENTIS Conferentiesysteem

Een geïntegreerde oplossing van Bosch en MVI

In samenwerking met

Uitdagingen
Idealiter kunnen vergaderingen in persoon plaatsvinden. Wegens reisbeperkingen, 
sociale afstandsregels en andere redenen is dit echter niet altijd mogelijk. Online 
videotoepassingen zoals Zoom, Skype of Teams hebben geholpen om in zogenaamde 
hybride vergaderingen aanwezigen ter plaatse en elders samen te brengen. Deze 
nieuwe mogelijkheden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Met standaard 
videoconferentietoepassingen kan de voorzitter deelnemers op afstand in gestructureerde 
vergaderingen niet volledig integreren en beheren. Daarnaast ontbreken belangrijke 
functionaliteiten zoals stemmen.

Marktvereisten
In hybride discussies moeten zowel deelnemers op locatie als externe deelnemers 
kunnen deelnemen aan gestructureerde vergaderingen en aan de besluitvorming. 
Daarom kunnen vergaderingen alleen doeltreffend zijn als functionaliteiten zoals 
stemmen en discussiebeheer voor iedereen beschikbaar 
en toegankelijk zijn - geïmplementeerd in een gemakkelijk 
te bedienen, fraudevrije en storings bestendige oplossing 
waarmee ook de vergadering en de resultaten kunnen 
worden gedocumenteerd.



De MVI AudioVisual Software Suite componenten EasyConf, EasyConf Connect en EasyCam zijn 
ontworpen om de mogelijkheden van het Bosch discussiesysteem verder uit te breiden en unieke 
oplossingen te creëren. MVI biedt twee speciale softwarebundels in combinatie met het DICENTIS-
conferencingsysteem:

BASIC CONNECTBUNDEL (voor standaard hybride vergaderingen)
Deze softwarebundel bestaat uit de standaardpakketten EasyConf, EasyCam en EasyConf Connect, 
die een volledig conferentiesysteem en camerabesturing omvatten met functies voor videowisseling 
en naamweergave, en waarmee tot 150 deelnemers op afstand kunnen deelnemen.

GEAVANCEERDE CONNECTBUNDEL (voor geavanceerde hybride vergaderingen)
Hetzelfde als BASIC CONNECTBUNDEL en bovendien volledig hybride stemmen, inclusief 
aanpasbare zaalweergave en PDF-rapportage van de hybride vergaderingen en stemsessies.

Krijg meer informatie over alle functies van de connectbundels: 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Onze oplossing: naadloze integratie
Het DICENTIS conferentiesysteem optimaliseert de spraakverstaanbaarheid om uw vergaderingen 
efficiënter en productiever te maken. Met een IP- en server-gebaseerde architectuur, is het gebouwd 
op open standaarden om een hoge mate van flexibiliteit te garanderen, superieure audioprestaties 
voor maximaal 100 talen, en third party-integratie mogelijk te maken. Het systeem biedt de meest 
krachtige beveiligingsbescherming op de markt om gevoelige gegevens in de hele conferentieketen te 
beschermen. 

Hybride vergaderingen worden gerealiseerd dankzij de naadloze integratie van het DICENTIS 
conferentiesysteem met de EasyConf Connect-toepassing voor deelname op afstand door de officiële 
Bosch integratiepartner MVI Audiovisual, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor de 
automatisering van conferentiesystemen en camerasystemen. Deze oplossing is de ideale keuze voor 
gemeentelijke en provinciale vergaderingen en parlementen. In tegenstelling tot andere aanbiedingen 
op de markt, maken de deelnemers op afstand deel uit van het conferentiesysteem, in plaats van dat 
het conferentiesysteem deel wordt van een online vergadering.



Voorbeeld van een systeem:

Voordelen voor de eindgebruiker (voorzitter & deelnemers)
▶ Intuïtieve bediening stelt deelnemers in staat zich te concentreren op de discussie

▶ De hoogste spraakverstaanbaarheid verzekerd door superieure, vertragingsvrije audio

▶ Realistische face-to-face vergaderbeleving: dankzij automatische cameracontrole 
kunnen alle deelnemers het gezicht van de spreker zien

▶ Gestructureerde, door de voorzitter bestuurde hybride vergaderingen met intuïtief 
discussiebeheer

▶ In de groepsweergave kunnen maximaal 150 personen op één scherm worden 
weergegeven.

▶ Gemakkelijk online deelname van overal vandaan 

▶ Gemakkelijk: gewoon je eigen apparaat mee (Windows, Apple, Android)

▶ Toegang via een online portal op basis van real-time webcommunicatie

▶ Biedt het perfecte overzicht tijdens vergaderingen door actieve sprekersweergave 
met naam en titel op het scherm

▶ Transparante besluitvorming voor zowel deelnemers ter plaatse als externe 
deelnemers met stemfunctie* en overlay van resultaten

▶ Beste bescherming tegen afl uisteren, ongeoorloofde toegang en knoeien met 
gegevens.

Voordelen voor de systeemintegrator/installateur:
▶ Naadloos geïntegreerde oplossing met onze offi ciële integratiepartner MVI 

AudioVisual

▶ Gemoedsrust dankzij een beproefde en goedgekeurde oplossing

▶ Gebruiksvriendelijke en op maat confi gureerbare oplossing met aanvullende functies, 
afhankelijk van de behoeften van de klant

▶ Eenvoudig te installeren en confi gureren

* met GEAVANCEERDE CONNECTBUNDEL

DICENTIS Audioprocessor 
en Powering Switch (APS)

DICENTIS 
Conferentieapparatuur

DICENTIS Systeemserver

Aanraakbediening Lage latency-video, 
besturing en 
stroomvoorziening via 
één enkele UTP-kabel.

Internet

Server met MVI-software*

Groepsweergave van deelnemers en resultaten
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