
Livestreaming
Zake l i jk



Livestreaming Zakelijk

H-int Media
Schipperstraat 2
4871 KK Etten-Leur

Tel: +31 6 347 914 05
Email: info@h-intmedia.nl

KVK: 60158492
BTW: NL853788352B01

In de huidige tijd rondom de maatregelen als gevolg van het coronavirus is er steeds 
meer behoefte aan een toegankelijke manier om vergaderingen, plenaire lezingen, 

events en zakelijke netwerkgelegenheden door te kunnen laten gaan. Hiervoor 
brengt H-int media een multimedia-oplossing die breed in te zetten is, waardoor 

iedere deelnemer vanaf zijn/haar eigen locatie kan deelnemen, zowel vanuit huis of 
kantoor zonder bijkomende kosten. 

Met een livestream kunnen wij uw sessie weer doorgang bieden. Middels een 
uitzending naar de door u gekozen participanten via een beveiligde verbinding. Deze 

participanten zien een programma dat live door meerdere camera’s geregistreerd 
wordt, waardoor wij in overleg met u een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven 

van uw evenement, vergadering of sessie. 

Dit kan op elk kanaal naar keuze! Bijvoorbeeld YouTube of Facebook, maar ook 
Microsoft Teams en Zoom behoren tot de mogelijkheden.

Alles wat normaliter aan de fysieke deelnemers getoond wordt, kunnen wij door 
middel van een moderne regieset bij de kijkers thuis in beeld krijgen. Of dit nu een 

woord van de voorzitter, PowerPoint van de spreker, of een opmerking vanuit de zaal 
is. Alles wordt in beeld gebracht door de meerdere camera’s die aanwezig zijn. Op 
deze manier blijft een uitzending dynamisch, wat het voor de deelnemer een stuk 

prettiger maakt om uw sessie/event digitaal bij te wonen. 

Omdat H-int Media zich bezig houdt met de faciliteiten, hoeft u zich enkel bezig te 
houden met het organiseren van het event zoals u dit misschien al deed voor de 

beperkende maatregelen. Deze totaaloplossing, onze Livestream, geeft deelnemers 
de mogelijkheid om volledig mee te kijken, waarnaast men ook kan reageren via de 

chat functie.
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Een andere dienst die H-int Media ook levert is een Hybride Sessie. Het 
uitgangspunt hierbij is een livestream, maar één waarbij het mogelijk is voor 
participanten om volledig deel uit te maken van het gesprek op locatie door 

middel van hun webcam en microfoon. De fysieke deelnemers krijgen via een 
tv-scherm de online participanten te zien en horen, en kunnen zonder 

merkbare vertraging een gesprek met ze voeren. 

Het voordeel hiervan is dat online participanten vanuit hun eigen locatie mee 
kunnen doen wat reistijd en kosten scheelt. Hiernaast is het mogelijk om met 

veel meer mensen tegelijk in gesprek te kunnen gaan zonder beperkt te 
worden door een veilig geacht aantal aanwezigen en afstandsrestricties die 

helaas nog steeds omtrent COVID-19 van kracht zijn.

Wij streamen het event in hoge kwaliteit audio en video, waarbij de opname 
gebeurt met Full-HD zoom camera’s die bediend zullen worden door een pro-

fessionele cameraman en ervaren regisseur. De regisseur zal er voor zorgen 
dat alles precies zo in beeld komt zoals gewenst en afgesproken. Het aantal 

benodigde camera’s en standpunten zal in overleg met u worden bepaald. Op 
deze manier kan iedereen die deelneemt zo goed mogelijk in beeld worden 

gebracht, en direct live in de uitzending getoond worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via: 
info@h-intmedia.nl of bel met +31 6 347 914 05
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