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Cloud Collaboration : Meeting Room 

Virtuele vergaderzalen. Niet meer reizen! 

Volwaardig samenwerkingsplatform. Productieve vergaderingen.  

Browser based. Geen installatie van software. 

 

 
 
ALLOcloud Meeting is een dienst die ondernemingen de mogelijkheid biedt om virtuele 
vergaderingen te organiseren. Dit kan via audio- en videoconferencing, door online 
slideshowpresentaties te geven, whiteboards te gebruiken, documenten uit te wisselen en 
schermen te delen. Er zijn text chat en tools waardoor de vergaderingen in alle opzichten 
een virtueel karakter krijgen. Hiermee kan u uw prospecten, klanten of partners in amper 
enkele seconden bij u uitnodigen. Deelnemers wonen de vergadering bij met één enkele klik 
in hun browser en nemen op die manier aan een efficiënte samenwerkingssessie deel. 

 

Voice- en videoconferencing 

Geniet tijdens uw virtuele vergaderingen van kristalheldere stem- en videocommunicatie. We maken 
gebruik van de recentste technologie, zodat alle deelnemers aan uw vergadering kunnen worden 
gehoord en gezien. 

http://www.allocloud.com/
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Toon live slideshows 

Upload slides met duidelijke presentaties en krachtige tekst, waarmee u uw boodschap duidelijk kunt 
overbrengen. Alle deelnemers zien de slides gelijktijdig veranderen en iedereen kan op de slides in 
real time belangrijke punten aanstippen. 

Share uw scherm 

Deel uw volledige scherm of slechts een applicatievenster met de andere deelnemers aan uw 
vergadering. De deelnemers kunnen naar het volledige scherm omschakelen en uw cursor volgen 
terwijl ze van een uitstekende kwaliteit genieten. 

Deel ondersteunende documenten 

Upload en share documenten met alle deelnemers aan de vergadering voor presentaties, 
besprekingen, samenwerking en innovatie. De documenten kunnen van de server worden verwijderd 
zodra de vergadering voorbij is. 

Gemeenschappelijke en private notulen 

Plaats de notulen online terwijl u doorheen de agenda gaat, zodat u alles goed kunt bijhouden en 
zodat u belangrijke actiepunten kunt opvolgen. Share deze taak met meerdere teamleden en laat 
iedereen gelijktijdig een bijdrage leveren. Maak uw eigen set notulen aan voor eigen gebruik. 

Voer real time text chats 

Verbreed uw communicatie en ondersteun de brainstorming tijdens de vergaderingen met behulp 
van text messages. Verzend en ontvang berichten onmiddellijk dankzij ons real time chatsysteem. 

Whiteboard 

Gebruik het whiteboard om met de andere deelnemers van de vergadering te brainstormen. U kunt 
uit de losse hand tekenen of met vooraf gedefinieerde vormen uw gedachten visueel vormgeven. 
Alle slides kunnen daarna als pdf-documenten worden gedownload, zodat u ze kunt bijhouden. 

Plan uw vergadering 

Ga meteen aan de slag. Een vergadering organiseren neemt minder dan een minuut tijd in beslag 
dankzij onze gebruiksvriendelijke intuïtieve interface. 

Vind een datum 

Met onze 'find a date'-tool kunt u gemakkelijk een tijdstip vinden waarop alle deelnemers aan de 
vergadering beschikbaar zijn. 

http://www.allocloud.com/
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Bekijk uw agenda 

Behoud het overzicht over uw virtuele vergaderagenda. Bekijk alle afgelopen en geplande 
vergaderingen in één oogopslag. 

Stel uw planning voor vergaderingen samen 

Benut uw kostbare tijd optimaal door vooraf een agenda samen te stellen. Wanneer iedereen op 
dezelfde golflengte zit, kunt u korte en doeltreffende virtuele vergaderingen organiseren. 

Vergaderzalen met uw eigen logo 

Voeg uw logo toe en verander de kleuren, zodat uw vergaderruimte een persoonlijke toets krijgt. 
 

Compatibel met alle belangrijke platforms 

Onze featurerijke webapplicatie werkt op alle belangrijke platforms, waaronder Android, Linux, OSX 

en Windows. Het enige wat u nodig hebt om van onze dienst gebruik te maken, is een recente versie 

van de Google Chrome, Mozilla Firefox of Opera browser op uw desktop of op uw mobiel toestel. 

Onze dienst zal binnenkort ook op Edge en Safari beschikbaar zijn, aangezien Microsoft en Apple al 

hebben toegezegd dat ze de WebRTC-norm heel binnenkort zullen ondersteunen.  

Versleuteld om uw gegevens te beschermen 

We behandelen uw bedrijfsgegevens met de grootste zorg. Alle communicatie naar en van onze 

servers is versleuteld. Audio- en videogesprekken worden 'end-to-end' versleuteld en gebeuren 

zoveel mogelijk op een peer-to-peer basis. Alle wachtwoorden worden individueel beschermd. 

Gevestigd in Europa voor meer privacy 

De ALLOcloud webmeetingservers werden bewust in Europa geïnstalleerd. Dit betekent dat uw 

gegevens door de strenge Europese wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy 

worden beschermd. Uw gegevens worden NIET via servers gestuurd die in landen opgesteld zijn waar 

minder zorgvuldig met de bescherming van de privacy wordt omgesprongen (zoals de VS en veel 

andere landen). 

 

http://www.allocloud.com/

