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AND WE ARE ONLINE
Videoconference meetings, webcast en livestreams vinden steeds meer zijn toepassing in de 
praktijk.

Generations is specialist in het koppelen van platforms, verzorgen van live events in een digitale 
omgeving, webcasts en livestreams.

Enkele voorbeelden die wij kunnen verzorgen;

- Videoconference in beveiligde omgeving met 100 personen
- Videoconference regie, groep van sprekers en duizenden mensen publiek.
- Livestreamen van uw event
- Studio met interview setting
- Raadvergaderigen van overheden
- Aandeelhouders vergadering
- Stem systemen
- Chat functies
- Bewonersbijeenkomsten
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VIDEOCONFERENCE
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VIDEOCONFERENCE STARLEAF

Twee belangrijke trends op audiovisueel & ICT gebied zijn video conferencing en cloud
computing. 

StarLeaf brengt deze twee technologieën op een unieke manier samen en heeft een 
videocommunicatie oplossing gecreëerd, die simpelweg op alle platforms en op ieder 
device gebruikt kan worden. 

Hierdoor hoeven gebruikers zich nooit meer druk te maken of hun videoapparatuur wel 
compatible is met die van andere videogebruikers. Een geruststellende gedachte.
Profiteer van video conferencing zonder aanschaf, beheer en onderhoud.

Dankzij StarLeaf Cloud profiteert de gebruiker van alle voordelen die videocommunicatie 
biedt, zonder de nadelen voor aanschaf, beheer en onderhoud. StarLeaf regelt alles, 
zodat jouw organisatie vlekkeloos kan samenwerken. Zonder zorgen over de interne of 
externe systemen van partners.
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VIDEOCONFERENCE
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WEBCAST
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WEBCAST

Een webcast is een uitzending die - in tegenstelling tot een webvideo - wordt uitgezonden 
via het internet. 

Een uitzending kan vooraf opgenomen zijn of live. Bij webcasts wordt gebruikgemaakt 
van streaming media. 

De webcast uitzendingen kunnen interactief gemaakt worden door gebruik te maken van 
bijvoorbeeld een chat functie, poll of stem systeem.

Uw eigen TV station met onbeperkte mogelijkheden!
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CONTACT

Om u goed van dienst te zijn vragen wij u uw case aan ons voor te leggen zodat wij een 
passende oplossing kunnen leveren die aansluit aan uw wensen.

Neem contact met ons op

Generations Sound / Light / Video
Galgeweg 46C
2691 MG ‘s-Gravenzande
E: info@generations.nl
T: 0174-628080

mailto:info@generations.nl
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