Q-rooms
Video vergaderen

Full HD medisch beeld

Wil je veilig met collega’s video vergaderen
in hoge beeldkwaliteit vanaf verschillende
locaties? Dat kan met Q-rooms.

Beelden worden getoond in 1080p resolutie, 30 frames per seconde! Ideaal voor
het delen van medische beelden tijdens
een MDO. Niet voor niets gebruiken alle
ziekenhuizen in Nederland deze manier
van veilig en zorgeloos video vergaderen!

Vanaf verschillende locaties
inbellen en een MDO plannen,
veilig en in hoge beeldkwaliteit?

Geen software nodig
Een Q-room is een online MDO ruimte
waar gasten uitgenodigd kunnen worden
om in te bellen. Deelnemers kun je per
e-mail uitnodigen en zij hebben geen
software nodig want browsers ondersteunen deze verbinding. Zo kan bijvoorbeeld
een huisarts gemakkelijk meedoen met
een MDO.

Vanaf elke werkplek
Videobellen kan vanaf een (video)conferentieruimte, en vanaf elke andere
werkplek met tablet en smartphone. En
Q-rooms zijn compatibel met Skype for
Business! Medewerkers bellen direct vanuit de Skype for Business client naar de
videoconferentie.

Q-room Standard

Veiligheid gegarandeerd

•
•
•
•
•
•

Verbindingen zijn versleuteld met 256 bit
AES of TLS- encryptie en voldoen aan
strenge veiligheidseisen geldend voor
videocommunicatie. Elke Q-room is met
een pincode beveiligd en bereikbaar via
één vetrouwd IP-adres.

gesprekken t/m 6 locaties*
720p30 resolutie voor video en data
AES 256 bit encryptie
protocol H.323
GDS-nummerplan
abonnement €150,- per maand en
€1800,- per jaar

* Aantal locaties kan optioneel uitbreiden

Q-room Advanced
•
•
•
•
•
•
•
•

gesprekken t/m 6 locaties*
1080p30 resolutie voor video en data
AES-256 bit of TLS encryptie
protocollen H.323, SIP, SFB, Lync en
WebRTC
GDS-nummerplan
gastlink voor deelnemers met pc, tablet
of smartphone
direct bellen vanuit Lync of Skype for
Business
abonnement €200,- per maand en
€2400,- per jaar

* Aantal locaties kan optioneel uitbreiden

Huisartsen direct laten
aanschuiven voor een MDO
met video communicatie?

www.Qconferencing.net
info@Qconferencing.net
+ 31 (0) 20 608 00 55
volg ons op LinkedIn

