
Uw virtuele vergaderingen in 1 klikUw virtuele vergaderingen in 1 klik
Met de ALLOcloud Web Meeting-oplossing kunt u met één klik vanuit uw browser vergaderingen op afstand houden. U krijgt  
volledige toegang tot beveiligde virtuele vergaderruimten met geavanceerde functies  zoals audio- en videoconferenties, schermdeling, 
document delen, notities, agenda, whiteboard, enz. Zo werkt u eenvoudig samen met al uw zakenpartners, collega’s en telewerkers. 
hierbij zijn geen downloads, plug-ins of apps vereist. Het enige wat je nodig hebt is een webbrowser en je pc, tablet of smartphone.  

Wij bieden u de «Flex Room»: een vergaderzaal die kan worden aangepast aan elk type virtuele vergadering waarbij de organisator 
beslist over het type ruimte bij het opzetten van de vergadering (5 deelnemers, 10 deelnemers, secret room, webinar,...)

Pionier en marktleider in telefonie en samenwerking in de Cloud, ALLOcloud begeleidt 
duizenden organisaties ongeacht hun omvang. Klanttevredenheid is onze prioriteit, 
daarom ontwikkelden wij een platform die gebruiksvriendelijk is waarbij u comfortabel uw 
productiviteit kunt verhogen. Hierbij bieden wij u uiteraard de nodige ondersteuning en 
begeleiding bij het opzetten van uw vergaderzalen.

Handig Volledig beveiligd Geen gedoe

 > Niet meer reizen. Het enige dat u nodig 
hebt, is een pc / tablet / smartphone

 > Met één klik voegen uw gasten zich bij 
de virtuele vergaderruimte

 > Tools voor geluid, video en het delen 
van documenten maken productieve 
vergaderingen mogelijk

 > Versleuteld om uw gegevens te 
beschermen

 > Servers gevestigd in Europa voor meer 
privacy

 > Volledige geheimhouding met Secret 
Room service

 > Deelnemers moeten niets installeren. 
Een simpele webbrowser is voldoende. 
Geen videovergaderingen meer die 
slechts één op de tien keer werken

 > Compatibel met Windows, Mac OSX, 
Linux en de meeste webbrowsers

IMMEDIAT FREE TEST 
www.allocloud.com/wm

Web Meeting

Voordelig EfficïentEenvoudig

www.allocloud.com
info@allocloud.com

Champagnelaan 3, 1480 Sint-Renelde, België

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 Yes Yes Yes Audio/Chat Yes

Whiteboard/
Screensharing/
Documenten

Yes Yes Yes Yes Yes

Opnames van de 
vergaderingen

No No Yes No Yes

Peer-to-peer/geavanceerde
versleuteling

No Yes No No No



Web Meeting

 > Audio en videoconferenties: een helder geluid en een 
onberispelijk beeld. We gebruiken de nieuwste technologieën 
om alle deelnemers perfect te laten zien en te laten horen

 > Scherm delen: deel uw scherm of alleen een 
toepassingsvenster met andere deelnemers. Deelnemers 
kunnen perfect alles volgen wat u ze laat zien  
(PowerPoint-presentatie, Excel-spreadsheet, Word-contract 
etc.)

 > Delen van documenten: download en deel met andere 
deelnemers de documenten die nodig zijn voor de 
vergadering, dit voor presentatie en analyse. Elke deelnemer 
kan annotaties toevoegen in een geest van samenwerking en 
innovatie

 > Notulen van vergaderingen: voer de notulen van de 
vergadering online in, zodoende de items op de agenda 
worden verwerkt om de belangrijkste elementen op te volgen. 
Elke deelnemer kan op een collaboratieve manier bijdragen 
aan de notulen. Maak uw eigen notities, gereserveerd voor uw 
persoonlijk gebruik.

 > Realtime chat: Communiceer duidelijk tijdens vergaderingen 
door berichten uit te wisselen. Stuur en ontvang instant 
messages met de groep of met een specifieke deelnemer

 > Whiteboard: gebruik het whiteboard voor algemene 
brainstorming. U kunt uit 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 vergadering 
starten of dit van tevoren inplannen. Elke deelnemer 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 deelnemers 
beschikbaar zijn (vergelijkbaar met Doodle)

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

 > Agenda-planning: maak optimaal gebruik van tijd door vooraf 
de agenda voor de vergadering te bepalen. Wanneer iedereen 
op dezelfde golflengte zit, zijn uw virtuele vergaderingen nog 
productiever

 > Personalisatie van de vergaderruimten: pas al uw  
vergaderruimten 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: zodat meerdere mensen  
vergaderingen kunnen organiseren, is het mogelijk om zoveel 
organisatoren als gewenst en zonder extra kosten te  
definiëren. Iedereen in uw organisatie kan daarom virtuele 
vergaderingen organiseren

 > Compatibiliteit met alle grote platformen: de Web Meeting 
service kan worden gebruikt op grote platformen, waaronder 
Windows, OSX, Linux en Android. U moet alleen op uw  
computer of op uw mobiele apparaat een recente versie  
hebben van een performante browser zoals Chrome, Firefox 
enz. die de HTML 5 WebRTC-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 creëren door ervoor te kiezen informatie 
direct door te geven van apparaat naar apparaat, 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 gegevensbescherming en privacy. Uw  
gegevens WORDEN NIET DOORGEGEVEN door servers in 
minder nauwgezette landen op het gebied van  
gegevensbescherming (zoals de Verenigde Staten en andere 
landen nog steeds)

Functionaliteiten

Eenvoudig Voordelig Efficïent

De functies zijn onderhevig aan verandering en kunnen variëren in functie van de modellen/firmwares/softwares van de terminals - V 180601


