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Diegem, 27 oktober 2006 

Cisco heeft een nieuwe oplossing gepresenteerd die de kwaliteit van virtuele contacten en 
vergaderingen met collega's, klanten en partners verbetert en het samenwerken op afstand 
bevordert: Cisco TelePresence Meeting. Daarin combineert Cisco audio-, video- en andere 
interactieve communicatietechnologie met de intelligentie en betrouwbaarheid van een IP-
netwerk en de eenvoud of het gebruiksgemak van telefonie. Cisco TelePresence Meeting is de 
eerste productcategorie waarin Cisco zijn innovatieve TelePresence-technologie toepast.  
 
Cisco TelePresence Meeting laat organisaties toe om een meer persoonlijke en realistische live-
ervaring te creëren bij virtuele ontmoetingen. "Het is eigenlijk iets wat je zelf moet ervaren om de 
kracht ervan ten volle te kunnen appreciëren", meent Zeus Kerravala van het analistenbureau  
Yankee Group. "Vergeleken met een traditionele videoconferentie is telepresence een wezenlijk 
andere, rijkere en vooral meer bevredigende ervaring. Cisco TelePresence Meeting is het enige 
videosysteem dat ik ken dat je echt het gevoel geeft dat je in dezelfde ruimte zit met anderen, 
ook wanneer die zich aan de andere kant van de wereld bevinden."  
 
Twee modellen 
Cisco TelePresence Meeting is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De eerste, Cisco TelePresence 
1000, is ontworpen voor het voeren van persoonlijke gesprekken (een-op-een) en vergaderingen 
met een beperkt aantal deelnemers, maar ook voor nieuwe of toekomstige toepassingen zoals 
virtuele assistenten. Omdat je er geen aangepaste ruimte voor nodig hebt, is deze versie bij uitstek 
geschikt voor gebruik in directiekantoren, bankfilialen, hotellobby's en medische kantoren.  
 
Het tweede model, Cisco TelePresence 3000, is ontworpen voor vergaderingen met twaalf of 
meer deelnemers rondom een virtuele tafel. Het leent zich bijzonder voor directievergaderingen 
en personeelsbijeenkomsten, maar ook voor virtuele contacten en samenwerking op afstand met 
collega's, klanten en partners. 
 
Kwaliteit en eenvoud 
Beide systemen onderscheiden zich door hun zeer hoge beeld- en geluidskwaliteit. Zo bieden de 
levensgrote videoschermen een resolutie tot 1080 pixels of zes keer de kwaliteit van een standaard 
televisiebeeld en meer dan het dubbele van een hogedefinitiebeeld (HDTV). De microfoons zijn 
speciaal ontworpen om klankstoringen te vermijden en meerdere gesprekken tegelijk toe te laten.  
 
Beide systemen zijn ook uitermate gebruikersvriendelijk. Zo is het opzetten van een meeting even 
eenvoudig als het aanmaken van een uitnodiging via een elektronische kalender, dankzij de 
integratie met groupware-systemen zoals Microsoft Outlook en met de Cisco Unified CallManager 
5.1. Via één druk op de knop van een Cisco IP-telefoon kunnen de gebruikers inbellen in de Cisco 
TelePresence-sessie, zodat communiceren via TelePresence even gemakkelijk wordt als gewoon 
telefoneren. 
 
De integratie van Cisco TelePresence Meeting in het bestaande IP-netwerk van een organisatie 
draagt ten slotte ook bij tot een grote beschikbaarheid en sterke beveiliging van de verbinding, 
zodat de hoge kwaliteit van de TelePresence-ervaring steeds gegarandeerd blijft. 



 
Cisco TelePresence Meeting zal vanaf december verkrijgbaar zijn via een wereldwijd netwerk van 
gecertificeerde partners en serviceproviders. Momenteel telt het Cisco TelePresence Advanced 
Technology Provider (ATP) Program 23 partners.  
 
Voor bijkomende informatie en illustraties van Cisco TelePresence Meeting kunt u terecht op 
http://www.cisco.com/go/telepresence en http://newsroom.cisco.com/ciscotelepresence. 
Digitale hogeresolutiefoto's van de nieuwe conferentiesystemen kunt u ook aanvragen via 
james@quadrantcommunications.be. 


