
Lifesize® Cloud
Videovergaderingen van topkwaliteit



Maak kennis... met videovergaderen zoals u het nog nooit heeft gezien. Alleen 

Lifesize biedt één oplossing om uw vergaderruimtes eenvoudig te 

verbinden met iedereen die bij de vergadering moet zijn, overal 

vandaan en op elk device. En dat is nog lang niet alles... 

• Lifesize verbindt videovergadersystemen en mobiele apps met een eenvoudige cloud videoservice

• Werkt met de nieuwste iOS- en Android™-apparaten

• Biedt videovergaderingen in de hoogste kwaliteit inclusief de mogelijkheid voor recording

• Stelt gebruikers in staat spontane videogesprekken of geplande virtuele vergaderingen te starten

• Inclusief professionele beheertool voor het eenvoudig managen van de oplossing



Wilt u ook videobellen met één enkele klik? Het antwoord is Lifesize Cloud.  Bel 

een persoon of virtuele vergaderruimte op naam in plaats van met een lang IP-

nummer. Bel iemand voor een spontaan gesprek of schuif aan bij een geplande 

vergadering in een virtuele vergaderruimte. Blijf verbonden vanuit de 

vergaderzaal, uw (thuis) kantoor of onderweg.

Eén oplossing. Haarscherpe vergaderingen. 

Het is tijd om slimmer te werken met een compleet uitgeruste 

video oplossing  waarmee iedereen in staat is om vanaf elk 

device rechtstreeks toegang te krijgen tot de vergadering. 

Door onze eenvoudige cloud videoservice te verbinden met 

onze videovergadersystemen en mobiele apps, zorgt Lifesize 

Cloud ervoor dat de belangrijkste beslissingen voor uw bedrijf 

persoonlijk worden genomen. 

Krijg de verbinding die u nodig heeft, op elk device.
Maak verbinding via video van de hoogste kwaliteit op elk videosysteem, 
elke laptop, tablet of smartphone en vergader rechtstreeks met individuele 
personen of teams, binnen of buiten uw bedrijf.



Lifesize Cloud
+ Lifesize Icon

Het perfecte paar
Geen ander videovergadersysteem biedt het gemak, de veelzijdigheid en de compleet 

verbonden ervaring van Lifesize Cloud met de Lifesize Iconserie. Deze oplossing biedt de 

ultieme combinatie van  eenvoud en briljante video, waardoor u overal en met iedereen 

kunt vergaderen, net alsof u zich allemaal in dezelfde ruimte bevindt. Elk Lifesize Icon-

videosysteem wordt standaard geleverd met Lifesize Cloud en al uw laptops, tablets en 

smartphones worden automatisch bijgewerkt, zodat u altijd van de nieuwste functies kunt 

profiteren.



U ziet de vergadering. U bent de vergadering.
Alleen Lifesize Cloud biedt de functies die u nodig heeft om uw vergaderingen op 

afstand met elkaar te verbinden.

Spontane en geplande gesprekken 

Bel wie dan ook in een handomdraai of vraag deelnemers bij een vergadering in te bellen zonder een 

nieuw inbelnummer te moeten verzenden.

Gedeeld adresboek 

Wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan Lifesize Cloud, worden ze ook direct toegevoegd 

aan het adresboek. Bovendien wordt dit adresboek, nadat u uw Lifesize Icon-videosysteem met Lifesize 

Cloud hebt verbonden, automatisch gevuld met namen. Nu kan iedereen met elk videovergadersysteem 

rechtstreeks contact met elkaar opnemen via het adressenboek. Scrol door de namen om te zien wie er 

beschikbaar is en klik om te bellen.

Alle devices bellen 

Bij een inkomend videogesprek worden al uw devices automatisch gebeld. U kunt zelf bepalen met welk 

device u het videogesprek in gaat.

Individuele en gezamenlijke gesprekken
Klik op de gewenste naam om een nieuwe deelnemer of een ander 

videovergadersysteem aan het gesprek toe te voegen. U kunt gewoon 

personen blijven toevoegen (tot 40).

Complete beveiliging

Of u nu recente financiële rapporten deelt of vertrouwelijke informatie uitwisselt, 

Lifesize Cloud voldoet aan uw beveiligingseisen. De oplossing biedt eersteklas 

beveiliging en gegevensversleuteling voor alle type gebruikers.

Volledig compatibel  

De enige manier om echt verbonden te zijn is door open 

en compatibel te zijn met elk ander platform..

SIP PSTN H.323

…zelfs andere platforms in de sector.



In 3 stappen klaar
Verbinding leggen kan niet eenvoudiger. Verbind uw Lifesize Icon direct uit de doos met 

Lifesize Cloud en organiseer binnen een mum van tijd een vergadering in de vergaderruimte.

1. Downloaden

Download de Lifesize Cloud-app.

2. Verbinden

Verbind uw Lifesize Icon-videosysteem met Lifesize Cloud.

3. Vergaderen!

Klik en bel, zo eenvoudig is het.

Ga vandaag nog naar www.videocommuniceren.com

Steek uw hoofd in de cloud.
Lifesize Cloud is eenvoudig in gebruik en schaalbaar in te 

zetten. De flexibele abonnementen bieden organisaties de 

mogelijkheid te groeien naar de juiste oplossing binnen het 

gestelde budget. 

Meld u aan voor een gratis proefversie van 14 dagen.



Maak kennis met de Lifesize 
Icon-serie om te bellen met 
beeld vanuit uw meetingroom 
Het videosysteem is ontworpen om de meest gebruikvriendelijke ervaring met 

videovergaderen te bieden. Samen met Lifesize Cloud maakt Lifesize Icon 

videovergaderen eenvoudig, levensecht en boeiend als wanneer alle deelnemers zich 

in dezelfde ruimte bevinden.

1. Videosysteem

• Ideaal voor vergaderruimtes of het

kantoor aan huis

• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface

• Telefoonboek met klik-en-bel-functie; klik

op een knop om extra deelnemers toe te

voegen voor een groepsgesprek

• Spontane en geplande vergaderingen

2. Camera 10x

• 1080p60 PTZ

• Groothoekzoomlens met een gezichtsveld

van 70 graden

• Tot 10x optische zoom

3. Touchphone
• Volledig geïntegreerde vergadertelefoon

met HD-audio

• Gebruikersinterface op touchscreen

• Beheert video, audio en presentatie in HD

4. Digitale MicPod

• Pro-audio samplingsnelheid van 48 kHz

• Reduceert achtergrondgeluiden

• Drukgevoelige Mute-knop en led-

indicatielampjes voor 'Mute' en 'In gesprek'

5. Afstandsbediening

• Strak en ergonomisch ontworpen
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LifeSize Cloud is een bewezen en snelgroeiende Cloud Video Service en stelt 

u in staat om uw volledige videoconferencing behoeften in te vullen. LifeSize 

blinkt uit in eenvoud, hoge kwaliteit video/audio, schaalbaarheid en de 

ultieme gebruikerservaring.
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Veenman BV
Linatebaan 101 Postbus 1302
3045 AH Rotterdam            3000 BH Rotterdam

T:   010 – 284 61 23
E:   info@veenman.nl
W:  www.veenman.nl
W:  www.videocommuniceren.com

Meld u aan voor een gratis proefversie van 14 dagen.

Ga vandaag nog naar  www.videocommuniceren.com




