Unieke actie: zeer complete (video)
vergaderruimte vanaf € 25 per dag

W

ilt u ook een superprofessionele vergaderruimte zonder
investeringskosten? Bent u het ook zo zat om geld en tijd
te verspillen aan dure vliegtickets en/of het steeds weer in de
staan? Kies er dan voor om uw compleet ingerichte videovergaderruimte bij BIS te leasen. U kunt iedere dag (wereldwijd) vergaderen in een prettige en stimulerende omgeving en betaalt per
maand minder dan u kwijt zou zijn aan één zakenreis naar New
York of twee tripjes Londen.

Eyecatcher is de BIS VisionWall Dual, een in eigen huis ontwikkelde
multimediawand, waarin twee 55” LED monitoren (140 cm) stijlvol
in uw interieur integreren. Het krachtige Cisco videoconferentie
systeem maakt dat u kunt vergaderen met relaties aan de andere
kant van de wereld zonder te reizen. Bijbehorende LED verlichting
zorgt ervoor dat de deelnemers aan de videovergadering op een
natuurlijke manier belicht worden.
De BIS VisionTable komt in deze vergaderruimte bijzonder tot z’n
recht. Daarnaast biedt deze mooi vormgegeven vergadertafel de
mogelijkheid om alle Audiovisuele & ICT techniek te integreren.
U sluit uw laptop, iPad en andere bronnen op de presentatie- en
videoconference oplossing aan via de in het tafelblad weggewerkte
aansluitpunten. Ook wordt alle bekabeling onzichtbaar weggewerkt.
Andere details maken de ruimte helemaal af. Denk alleen al aan
het akoestische wandpaneel, de ergonomische vergaderstoelen en
het slimme, centrale bedieningspaneel waarmee u alle apparatuur
in de ruimte eenvoudig bedient.
Wacht niet te lang. Kies nu voor deze supercomplete ruimte.
Betaal slechts vanaf € 25 per dag.
* Leaseprijs is gebaseerd op een duur van 60 maanden.

¨ Bel uw BIS adviseur op 0180 486 777
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Marktleider in audiovisuele oplossingen & ruimtes
Advies, ontwerp, implementatie en onderhoud
Op jaarbasis realiseert BIS meer dan 5.000 ruimtes
Uitgebreid serviceprogramma met SLA’s naar keuze
Eigen helpdesk, reparatiecentrum, installatie en service
Kwaliteit en milieubeleid conform ISO9001, ISO14001 en
VCA**
Almere, Eindhoven, Ridderkerk - www.bis.nl - (+31) 0180 486777
BIS heeft ook vestigingen in: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk
www.bis.eu

