
Innovating Communications

Geen software, geen plugins, geen gedoe – op basis van WebRTC.

Eén lage jaarlijkse vergoeding voor een ongelimiteerd aantal gebruikers.

Beschikbaar als on-premise uitvoering, hosting via derden en 
geïntegreerd met het 3CX Phone System. 

•

•

•

Lanceer vergaderingen en besprekingen via het internet of 3CXPhone.•

Reduceer reiskosten en bespaar tijd door online te vergaderen.•

Omdat elke bespreking telt; betere resultaten met optimale communicatie.•

Wereldwijde dekking; webmeetings met stakeholders over de hele wereld.•

Optimaliseer de lage kosten van hardware voor video conferencing.•

Stap in de toekomst van web conferencing met 3CX WebMeeting – het 
vernieuwde en unieke platform voor video conferencing wat zorgt voor 
een hefboom met WebRTC Technologie. Een gebruiksvriendelijke en 
optimale ervaring.
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Eenvoudig online vergaderen & video conferencing met 3CX WebMeeting

Edities en licenties

www.3cx.nl/ordering/pricing

3CX WebMeeting is beschikbaar in verschillende edities. Deze edities 

zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (niet het aantal gebruikers) 

die de gebruiker denkt nodig te hebben. Upgrades zijn direct te 

activeren door het invoeren van een licentie sleutel. More informatie 

is beschikbaar via:

Deployment opties:

Hosted - toegankelijk via een webportaal

Geïntegreerd met het 3CX Phone System

On Premise - geïnstalleerd in uw netwerk

Thousands of companies worldwide rely on 3CX

3CX WebMeeting is een eenvoudig te gebruiken oplossing voor video confer-
encing die de wijze waarop u met klanten en partners communiceert 
ingrijpend zal veranderen. Vanaf nu kunt u met één muisklik face to face 
vergaderingen plannen, presentaties van hoge kwaliteit maken en uw beeld-
scherm delen teneinde uw boodschap duidelijk over te brengen. 3CX 
WebMeeting zal u niet alleen een besparing in tijd en kosten opleveren, het zal 
ook nog eens de productiviteit aanzienlijk verbeteren, wat op haar beurt een 
bijdrage kan leveren aan een hogere omzet.

Online vergadering zonder plugins en zonder gedoe met WebRTC
3CX WebMeeting verfraait de revolutionaire WebRTC technologie van Google. 
Het stelt gebruikers in staat om zonder additionele software of plugins, spraak 
en video communicatie te voeren via een open internet browser. Gebruikers 
kunnen probleemloos deelnemen aan online vergaderingen, conferenties 
inplannen en zelfs tijdens gesprekken de kwaliteit monitoren en evalueren.

Web Conferencing met verschillende functies
Vandaag de dag zijn de eisen die men stelt aan online vergaderen hoog. Presentaties 
en beeld moeten van dusdanig niveau zijn dat de deelnemers aan de vergadering het 
idee hebben bij elkaar in de kamer te zitten. 3CX draagt bij aan dit niveau en 
converteert Powerpoint presentaties van tevoren naar HTML5 documenten zodat de 
overdracht en resolutie wordt aangepast aan het beeldscherm van de individuele 
deelnemers. Deel uw beeldscherm om software te demonstreren of verwijs gebrui-
kers naar een specifieke website met de co-browsing functie, terwijl een omgeving 
wordt neergezet waarbij surveys en feedback ervoor zorgen een betrokken publiek. 
Assisteer gebruikers door remote control van hun Windows PC aan te bieden en geef 
de controle van de meeting uit handen aan een andere deelnemer. 

Online vergaderen voor iedereen binnen uw bedrijf voor één vaste lage prijs
Eén lage, jaarlijkse vergoeding voor uw gehele bedrijf, ongeacht het aantal 
gebruikers, geeft onbeperkte toegang aan al uw medewerkers. Geen onpro-
fessionele services, het delen van accounts en hoge maandelijkse 
lidmaatschappen, die ook nog eens per stuk moeten worden afgerekend. 
Bijeenkomsten en vergaderingen kunnen door iedereen worden geïnitieerd via 
de persoonlijke online omgeving van de gebruiker via 3CXPhone en Outlook. 
3CX WebMeeting is beschikbaar voor een hosted platform (geïntegreerd met 
3CX of on-premise) of op uw eigen server. Kies het aantal gebruikers voor uw 
bedrijfsaccount (10, 25, 50 of 100) en u bent klaar om te beginnen.

3CX WebMeeting server - on premise
3CX WebMeeting server is de versie van WebMeeting welke u kunt hosten op 
uw eigen server. Het is de perfecte oplossing voor een organisatie die de 
volledige controle willen hebben en houden over haar data. 3CX WebMeeting 
Server levert daarmee totale zekerheid op het gebied van veiligheid en 
bescherming van uw communicatie.

•
•
•


