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CONNECT&GO-VERGADERINGEN 
VANAF ELKE LOCATIE

GEMODEREERDE SAMENWERKING IN BEDRIJVEN
Met Coalesce kunnen presentatoren sessies in een ruimte 
starten met één klik op een browserextensie. De 
moderatorfunctionaliteit biedt controle over de vergadering 
vanaf elk apparaat.

COMPATIBILITEIT MET MEERDERE APPARATEN
Gebruik een laptop, tablet of smartphone en maak  
verbinding via Windows Client, de Chrome-internetbrowser, 
Apple Airplay of de gratis Android/iOS-app.  

GEÏNTEGREERD WHITEBOARD
Schets ideeën, maak aantekeningen, voeg annotaties toe 
en deel dit met het team.

KIJKEN OP AFSTAND (REMOTE VIEWING)
Deelnemers bekijken de vergadering op afstand alsof ze 
zich in dezelfde ruimte bevinden. 

BEVEILIGINGSVERSLEUTELING OP BEDRIJFSNIVEAU
De configureerbare beveiliging op meerdere protocol-
niveaus omvat codering met een hoge bitlengte en een 
PIN-optie.

CENTRALE TOEPASSING & BEHEER
U kunt Coalesce Professional eenvoudig voor een bedrijfs-
omgeving configureren via een webbrowser-interface.

COALESCE™ DRAADLOOS PRESENTATIESYSTEEM 

COALESCE™ MEETING PLACE EDITION 
(WC-COA-MPE)

Bedoeld voor een in-room draadloze    
presentatie-ervaring.

COALESCE™ PROFESSIONAL   
(WC-COA-PRO)

Bedoeld om te presenteren of om 
op afstand deel te nemen aan een            

vergadering.
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Met Coalesce stelt u gebruikers in staat om probleemloos en op 
professionele wijze inhoud te delen vanaf hun eigen apparaat, ongeacht of 
zij zich in dezelfde ruimte bevinden of op een andere locatie. Het systeem 
combineert draadloze contentweergave, videoconferenties, het kijken 
op afstand en het delen van schermen. Door deze efficiënte technologie 
worden vergaderingen korter en productiever.

Met zijn rijke functies, aanpasbaarheid en gebruiksgemak komt Coalesce 
tegemoet aan de behoeften van zowel kleinere bedrijven met externe 
werknemers als grotere bedrijven die vergaderingen houden in veel 
verschillende ruimtes en kantoren.


