
Optimaliseer jouw audiovisuele middelen

Wat mag je verwachten van de AV-workshop?

Boek onze hands-on workshop!

De ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele middelen 
gaan razendsnel. Maandelijks komen er nieuwe webcams, 
headsets en soundbars uit met nieuwe functionaliteiten. Teams 
Rooms, Zoom Rooms en alternatieve platformen brengen ook 
update na update uit. Ben jij het overzicht kwijt? Wij helpen je 
tijdens een AV-workshop graag met het verkrijgen van inzicht in 
de ontwikkelingen en kijken samen naar hoe je deze in jouw 
organisatie kunt inzetten.

•  Onze AV specialist komt voor een eenmalig, vast bedrag langs bij jou  
    op kantoor en geeft je hands-on demo’s en advies op maat!
•  De sessie duurt ongeveer 3 tot 4 uur.
•  De workshop is geschikt voor iedereen die de AV-faciliteiten in jouw 
    organisatie gebruikt of beheert.

Wat houdt onze AV-workshop in?

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?

INTRODUCTIE BECHTLE
1

Alle facetten van AV uitgelegd met concrete voorbeelden.

WAT VALT ER ONDER AV?

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van AV?

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Hoe zorg je dat ze altijd de laatste updates bevatten en 
minimaliseer je de risico’s?

SECURITY VAN AV MIDDELEN

Rondgang langs jouw vergaderruimtes voor advies op maat.

PRAKTIJKGERICHT

Onze consultant neemt verschillende devices mee in 
verschillende prijsklassen, zodat je zelf kunt testen wat 
het kwaliteitsverschil tussen verschillende camera’s, 
microfoons en luidsprekers is.

HANDS-ON

Ter plekke wordt jullie input en ervaring met de meegebrachte 
devices omgezet in een passend advies voor nu - en de toekomst.

ADVIES OP MAAT

Thijs Stobbelaar
AV consultant
T +31 6 15 66 59 16
thijs.stobbelaar@bechtle.com

Wil jij graag inzicht krijgen in de laatste mogelijkheden, gecombineerd met 

een locatiebezoek, hands-on demo’s en een advies op maat? Boek dan nu onze 

strategische AV-workshop door contact met ons op te nemen.

2

3

4

5

6

7

Optimaliseer jouw audiovisuele middelen

Wat mag je verwachten van de AV-workshop?

Boek onze hands-on workshop!

De ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele middelen 
gaan razendsnel. Maandelijks komen er nieuwe webcams, 
headsets en soundbars uit met nieuwe functionaliteiten. Teams 
Rooms, Zoom Rooms en alternatieve platformen brengen ook 
update na update uit. Ben jij het overzicht kwijt? Wij helpen je 
tijdens een AV-workshop graag met het verkrijgen van inzicht in 
de ontwikkelingen en kijken samen naar hoe je deze in jouw 
organisatie kunt inzetten.

•  Onze AV specialist komt voor een eenmalig, vast bedrag langs bij jou  
    op kantoor en geeft je hands-on demo’s en advies op maat!
•  De sessie duurt ongeveer 3 tot 4 uur.
•  De workshop is geschikt voor iedereen die de AV-faciliteiten in jouw 
    organisatie gebruikt of beheert.

Wat houdt onze AV-workshop in?

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?

INTRODUCTIE BECHTLE
1

Alle facetten van AV uitgelegd met concrete voorbeelden.

WAT VALT ER ONDER AV?

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van AV?

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Hoe zorg je dat ze altijd de laatste updates bevatten en 
minimaliseer je de risico’s?

SECURITY VAN AV MIDDELEN

Rondgang langs jouw vergaderruimtes voor advies op maat.

PRAKTIJKGERICHT

Onze consultant neemt verschillende devices mee in 
verschillende prijsklassen, zodat je zelf kunt testen wat 
het kwaliteitsverschil tussen verschillende camera’s, 
microfoons en luidsprekers is.

HANDS-ON

Ter plekke wordt jullie input en ervaring met de meegebrachte 
devices omgezet in een passend advies voor nu - en de toekomst.

ADVIES OP MAAT

Thijs Stobbelaar
AV consultant
T +31 6 15 66 59 16
thijs.stobbelaar@bechtle.com

Wil jij graag inzicht krijgen in de laatste mogelijkheden, gecombineerd met 

een locatiebezoek, hands-on demo’s en een advies op maat? Boek dan nu onze 

strategische AV-workshop door contact met ons op te nemen.

2

3

4

5

6

7

Vraag nu aan

Wil jij graag inzicht krijgen in de laatste mogelijkheden, gecombineerd met 

een locatiebezoek, hands-on demo’s en een advies op maat? Boek dan nu onze 

strategische AV-workshop door je gegevens achter te laten via onderstaande button.

https://www.bechtle.com/nl/it-solutions/workspace/meetingruimtes/av-workshop?utm_source=download&utm_medium=button&utm_campaign=av-workshop#formulier

