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Video Conference 

We reizen veel af, vliegen de wereld rond, en maken lange dagen, dit alles om met elkaar te kunnen 
communiceren. Overleg, vergaderen, nieuwe plannen , marketing strategieën, zijn allemaal zaken die vaak niet 
alleen binnen één bedrijf in overleg genomen worden maar ook regelmatig met Internationaal overleg gepaard 
gaan. Sales managers, Productmanager, Directeuren, CEO, Financiële managers, technische en andere specialisten 
nemen zeer regelmatig de auto, trein of het vliegtuig om te vergaderen of overleg te hebben. En soms wordt er 
zelfs de halve wereld overgevlogen, wat een aanzienlijke kostenpost met zich meebrengt. Deze kosten zullen in 
veel gevallen sterk terug gedrongen kunnen worden als men de meeting via video conference voert. Een goed 
gekozen en consequent gebruikt systeem kan zich in 6 tot 8 maanden hebben terug verdient  
Fentronics adviseert, installeert en realiseert professionele videoconference systemen. 
De video conference systemen van hedendaags garanderen u, dat u zonder enig verlies  kunt vergaderen met 
anderen aan de andere kant van de wereld of gewoon in Nederland. 
En dit alles vanuit uw eigen bedrijfspand! De kwaliteit van de systemen voor videoconference is zo hoog dat het 
lijkt of uw gesprekspartner zich in dezelfde ruimte bevindt. Ook het delen van data is eenvoudig. 
Of met meerdere vestigen wereldwijd videoconference voeren? Ook dat is mogelijk. 
 
Fentronics kan ieder gewenst merk leveren. Toch kijken wij naar wat u wenst te realiseren met een 
videoconference systeem. En of dit nu een lifeSize, Polycom of een Tandberg systeem moet worden met de 
gerenommeerde merken weet u zeker dat u de perfecte oplossing in huis haalt. Laat u informeren of vraag via ons 
kantoor een demo aan op uw locatie. Wij adviseren en realiseren het systeem dat bij u en uw wensen past. 
 

Een paar plus punten:  

Alleen A merken  

Wereldwijde kansen  

Helpdesk  

Garanties en trainingen  

 
Financieel aantrekkelijk:  

Verminder uw reiskosten 

Oplossingen voor ieder budget 

Tijdbesparingen 

Interne afdelingscommunicatie optimaal 

Veel klanten verhuren de ruimte met de conference systemen = opbrengsten! 

 

 

Fentronics AV Solutions heeft 25 jaar expertise opgebouwd in het ontwikkelen en 

installeren van professionele audiovisuele systemen. Fentronics adviseert, verkoopt en 

installeert audiovisuele maatwerk. Wij dragen zorg voor een juiste afhandeling van uw 

audiovisueel project. Daarmee komt een brede professionele expertise van topniveau 

binnen u en van onze klanten in bereik, die bewust voor de hoogste kwaliteit kiezen 

en daarbij graag de kosten beheersbaar houden. Met onze professionele producten en 

diensten bent u verzekerd dat uw audiovisuele wens tot leven komt. 



 

   

 

 

Waarom kozen deze klanten voor ons? 

 Aandacht voor uw wensen 

 Heldere werkwijze 

 Open communicatie 

 Continuïteit en kwaliteit 

 Offerte vast prijs 

 Duidelijke afspraken 

 Projectmatige aanpak 

 Ons niet tevredenheid protocol 

Onze referenties laten niet alleen zien wat wij u kunnen bieden, maar tonen ook het vertrouwen die onze 

(veelzijdige) opdrachtgevers geven. Veel opdrachtgevers zijn inmiddels gewaardeerde vaste klanten geworden. 

Zeeman Vastgoed 

Filmpartners 

Paradiso 

Eceka 

P60 

Ciris 

Media Service Point 

Amnesty 

Funda 

Go-Living  

Juwelier Ben de Haan uit Blokker 

Smeed atelier De Jong 

Inkstation Ridderkerk 

Eigenhaard woningbouw  

Radio 3FM 

OSG Hoorn  

IO Research 

ADL Video  

Perry Sport 

DutchView 

Fa Crusoê 

Zwembad de Zeehoek 

Nato 

Nissan 

Ssass-benelux 

Zeeman architecten 

Gemeente Stede Broec 

Redback Networks 

BCD Travel 

NDI IT Solutions 

Stumpel kantoorinrichtingen 

Zeeman makelaars 

VJ Akasha  

ANWB  

Korstanje Cruises 

Corrino Media Groep 

Syngenta 

Vreugd Automatisering 

Koninklijk Conservatorium 
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