
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Btw-nummer: NL 858064947B01       KVK-nummer: 69919402    Bank: NL84 RABO 0324 0717 60 BIC RABONL2U  

Cornelis Houtmanstraat 5 

3124 LB Schiedam 

Tel: +31 (0)10 763 16 40  

Remote Learning en Remote Meetings van Netinstall. 
 

We kunnen het niet ontkennen. De manier waarop we leren en werken is sinds 2020 voorgoed 

veranderd. We leren en werken meer op afstand en gaan minder naar school of naar kantoor. 

Gelukkig heeft Nederland een goede digitale infrastructuur waardoor we veel online kunnen doen. 

 

Met de remote learning en remote meeting oplossingen van Netinstall kunt u op meerder manieren 

effectief digitaal samenwerken. 

 

Bij Zadkine weet men inmiddels de weg en Netinstall heeft hier al vele oplossingen mogen 

installeren. Door slim gebruik te maken van asset management en onze kennis van 

netwerkbekabeling hebben we hier een viertal concepten weggezet die hun productiviteit in de 

praktijk bewezen hebben. 

 

Wat doen wij anders? Dat is heel simpel. Wij richten ons alleen maar op de inkoop, registratie, 

levering en installatie van onze oplossingen. Daarna dragen we dit, begeleid, over aan uw ICT-

afdeling en blijven beschikbaar voor de nazorg. 

 

Wij nemen u kort mee in de oplossingen die we hier hebben uitgerold. 
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1. Huddlespaces 
 

Een trendwoord dat niets meer betekent dan een kleine vergadering voor bijvoorbeeld 1 op 1 

gesprekken of gesprekken met maximaal 3-4 deelnemers, 2 op een fysieke locatie en 1 online 

aanwezig. 

 

Ingrediënten? 

 

Display, audio en video: 

 
Huddlespace bij Zadkine 
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2. Kleine meeting room met smartboard 
 

Een kleine presentatieruimte voorzien van een camera, deelnemers display en een smart board voor 

presentaties of lesgeven. Ideale ruimte om presentatie aan collega’s of klanten te laten zien. Ook is 

deze ruimte er geschikt om onderwijs te geven aan kleinere groepen leerlingen of zelf 1 op 1 lessen. 

 

 
Presentatieruimte Zadkine 
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3. Klas opstelling voor remote Learning 
 

 
 

In deze configuratie plaatsen we een smart board voor de leraar en aan de tegenovergestelde muur 

een deelnemers scherm met camera. 

Door de toevoeging van optionele plafond microfoons zorgen we ervoor dat iedereen goed 

verstaanbaar is. 

De leerkracht kan met een kastje de camera bedienen om van hieruit de focus op de leraar, het 

smart board of de hele ruimte in te kunnen stellen. 

De ideale opstelling voor hybride onderwijs. 

 

4. Andere configuraties 
We hebben u kort meegenomen in een aantal configuraties voor remote learning en remote meeting 

zoals wij deze bij onze opdrachtgever Zadkine hebben toegepast. 

Wij beseffen ons uiteraard dat geen enkele ruimte, geen enkele oplossing en geen enkel budget 

hetzelfde is en bespreken dan ook graag uw wensen en eisen. Zo komen wij tot uw oplossing dus 

let’s get connected. 

 

5. Gebruikte producten 
Voor meer informatie over de gebruikte producten en diensten verwijzen wij u naar een aantal 

externe links: 

 

- Vaddio Huddleshot 

- Diverse Samsung of LG Displays 

- Smart tech smart boards 

- Vaddio IP-camera 

  

https://catalog.vandomburg.nu/nl/product/vaddio-huddleshot-black
https://catalog.vandomburg.nu/nl/product/samsung-qb24r-fhs
https://www.smarttech.com/en/products/education-displays
https://catalog.vandomburg.nu/nl/product/vaddio-easyip-mixer-base-kit-black
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6. Geleverde diensten 
Op deze projecten heeft Netinstall alle diensten geleverd die wij in huis hebben. Het spreekt voor 

zich dat dit diensten zijn die ook los geleverd kunnen worden. 

- Bekabeling 

- Asset Management 

 

7. Overige mogelijkheden 
Naast de producten van Vaddio kunnen wij als Logitech partner ook de video collaboration hardware 

van Logitech aanbieden. Deze hebben wij ook al meerdere malen ingezet: 

- Logitech Rally Plus voor grotere vergaderruimtes 

- Logitech Rallybar Mini voor kleinere vergaderruimtes 

- Logitech Rally Bar voor middelgrote vergaderruimtes 

- Diverse webcams 

8. Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Dat bespreken wij uiteraard graag met u. Dit kan in onze showroom in Schiedam, op locatie bij 1 van 

onze partners of via een online meeting. 

 

In overleg is een referentie bezoek ook mogelijk. 

 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze accountmanager: 

 

Jeroen Vegter 

E: jeroen.vegter@netinstall.nl 

M: +31 6 236 92 501 

 

 

 

 

 

https://netinstall.nl/bekabeling
https://netinstall.nl/asset-management
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html?crid=1691
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/nl-nl/webcams
mailto:jeroen.vegter@netinstall.nl

