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PLUG AND PLAY
Gebruiksvriendelijke en 

eenvoudig te installeren. Geen 
vergaande IT-infrastructuur 

of training vereist.

STROOMLIJN WORKFLOW
Integreer uw online-

vergaderingen in alledaagse 
applicaties zoals Google®, 

Microsoft® en meer.

OVERAL VERGADEREN
Host en neem deel aan 

vergaderingen, waar u ook 
bent met de MEET desktop- 

en mobiele apps.

VEILIG VERGADEREN
MEET ondersteunt HIPAA-naleving  
en biedt end-to-end-codering voor 

alle vergaderingen met behulp 
van WebRTC-standaarden.

Door ingebouwde samenwerkingstools en schermdeling kunnen deelnemers informatie  
gemakkelijk in realtime delen voor productievere vergaderingen.

Alle UNIVERGE BLUE® MEET-abonnementen omvatten:
 Volledige HD-video: 720p HD-videoconferenties, ondersteund met  
maximaal 12 webcams (alleen PRO en PRO PLUS)

 Audio: Conferentie-telefoonnummers en pincodes worden verstrekt,  
zodat gebruikers kunnen deelnemen via telefoon of computer

 Scherm delen: Deel uw scherm voor meer interactieve vergaderingen
 Schermannotatie: Vergaderingsdeelnemers kunnen tijdens een vergadering  
in realtime op een gedeeld scherm belangrijke punten aangeven

 Onbeperkte vergaderduur

MEET PRO- en PRO PLUS-abonnementen omvatten ook:
 Vergadertekstbestanden en alle vergaderingsinzichten
 Hosts kunnen opgenomen vergaderingen in tekstbestanden omzetten en AI-technologie identificeert automatisch actiepunten
 Notulen: Leg vergadernotulen in realtime vast - deze worden automatisch naar alle deelnemers gestuurd
 Afstandsbediening: Geef deelnemers directe controle over uw toetsenbord en muis, zodat u beter kunt samenwerken
 Aanpassen: verander de stijl in in uw eigen huisstijl
 Opnemen: eenvoudig met één klik onbeperkte opnamen van al uw vergaderingen 

UNIVERGE BLUE® MEET
VIDEOCONFERENTIE

Slimmere, snellere, boeiende en 
bruikbare vergaderervaringen



UNIVERGE BLUE® MEET
VIDEOCONFERENTIEFUNCTIES

PAKKETTEN ESSENTIALS PRO PRO PLUS

 MEET VIDEO CONFERENCING

Audio-telefoondeelnemers 200 200 200

Online webdeelnemers 4 30 100

HD-videopaneel (720p) deelnemers 4 30 30

Onbeperkte vergaderingen

Terugkerende vergaderingen

Host beveiligingsinstellingen

Vergaderingsvergrendeling

Vergaderingswachtwoorden

Deelnemer verwijderen

Geluid uitschakelen voor alle of specifieke deelnemers

Gedeelde aanwezigheid tussen vergaderingen, telefoon en  
team messaging

In-vergadering chat

Schermannotatie

Ondersteuning voor het delen van schermen over meerdere  
vensters en monitoren

Doe mee vanaf mobiele toestellen

Doe mee via Chrome

Aangepaste vergaderings-URL

Inbelnummeropties voor lokale of gratis nummers

Internationale inbelnummers

Geïntegreerde planning met Microsoft Office 365 / Outlook / G Suite

AI-gestuurde tekstbestanden en vergaderinzichten

Gesynchroniseerde vergadernotulen, bewerkbaar voor alle deelnemers

Afstandsbediening

Presentaties uploaden

Merkaanpassing

Vergaderingen opnemen Onbeperkt Onbeperkt

Vergaderopnamen downloaden

Aanwezigheidsrapporten

Chatrapporten
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