
 Boekpresentatie
Auteur Adrian Ott heeft de promotietournee opnieuw uitgevonden door de 
allereerste telepresence-boekpresentatie te organiseren voor meer dan 
100 mensen, waaronder vele bekenden uit Silicon Valley en de media.

Citizens FinanCial Group
Citizens Financial Group gebruikt telepresence om klanten en 
bankspecialisten op verschillende locaties met elkaar in contact te 
brengen, waardoor ze in realtime persoonlijke service kunnen bieden 
om te voldoen aan de directe behoeften van klanten op het gebied van 
bankieren.

samenwerkinG in de modeBranChe
Tommy Hilfiger introduceerde ’s werelds eerste ‘virtuele paskamers’, 
waardoor directe wereldwijde communicatie en samenwerking mogelijk 
werd tussen ontwerpers en productiecentra in Amsterdam, New York, 
Hongkong en Tokio.

FilmproduCtie
Jerry Bruckheimer is één van ’s werelds meest succesvolle en innovatieve 
filmproducenten. Met behulp van telepresence herdefinieert hij de manier 
van samenwerken in Hollywood door regisseurs, editors en talent op en 
buiten de set samen te brengen voor de nieuwe film ‘The Lone Ranger’.

Innovatieve toepassingen  
van TelePresence
Buiten de directiekamer

Met telepresence kunt u meer dan alleen vergaderen. De ‘kracht van persoonlijk contact’ 
verandert niet alleen de manier waarop mensen werken, maar wordt ook gebruikt voor nieuwe, 
innovatieve doeleinden om mensen op een persoonlijkere en effectievere manier samen te 
brengen dan eerder mogelijk was. Hieronder volgen enkele inspirerende manieren waarop 
mensen gebruikmaken van deze nieuwe technologie.



levens redden
Dienstdoende specialisten gebruiken telepresence om patiënten met een 
beroerte binnen enkele minuten na aankomst in het ziekenhuis in contact 
te brengen met neurologen die voor spoedeisende hulp zijn getraind, 
zodat de juiste behandeling tijdig kan worden vastgesteld.

 de toekomst vormGeven
Kohn Pedersen Fox Associates, architect van enkele van de meest 
bekende gebouwen en meest bezochte plekken ter wereld, gebruikt 
telepresence om ideeën visueel met andere ontwerpers te delen, te 
overleggen over complexe projecten en snel en direct een band met 
klanten op te bouwen. Daarnaast neemt het bedrijf sessies op en wordt 
dit materiaal gebruikt om educatieve seminars met vestigingen op 
verschillende locaties te houden.

 milieuBewust verGaderen
Telepresence werd gebruikt bij de jaarlijkse bijeenkomst van het VN-
Klimaatverdrag (COP-17), niet alleen zodat deelnemers minder hoefden 
te reizen maar ook om live persconferenties te houden en de mensen 
thuis op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op de conferentie.

in ContaCt komen  met Bekende sporter
Voetballer David Beckham voerde een videogesprek met fans uit twintig 
verschillende landen en reageerde ‘persoonlijk’ op hun vragen.

 een unieke restaurantervarinG
Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar biedt gasten een unieke ervaring 
door hen via telepresence virtueel samen te brengen met andere gasten 
uit andere vestigingen in de VS voor een etentje, een wijnproeverij of een 
lezing.

 muziekFeestje
Telepresence werd gebruikt om twee groepen bejaardentehuizen in 
Melbourne (Australië) en Amsterdam samen te brengen voor een unieke 
ervaring: virtueel meezingen. De groep uit Melbourne werd vergezeld 
door kinderen van een plaatselijke basisschool. Samen zongen ze 
Hebreeuwse volksliedjes. Het enthousiaste tiental uit Amsterdam zong vol 
overgave enkele rock ‘n’ roll klassiekers, waaronder ‘Hound Dog’ van Elvis 
Presley. Ze deden er zelfs een dansje bij.

een nieuw wereldreCord
De grootste kunstworkshop ooit werd via telepresence gegeven door 
de jonge kunstenaar Peter Draw uit Singapore. Meer dan 1893 mensen 
in steden in Zuidoost-Azië, China, Japan en de Verenigde Staten deden 
mee.

 internationale dansrepetitie
TelePresence maakte de eerste virtuele dansrepetitie mogelijk, 
waaraan jonge dansers van de Children’s Palace in Shanghai en hun 
leeftijdsgenootjes van National Dance Institute (NDI) in New York 
deelnamen.

Beter verBouwen
Bouwmarktconcern Kingfisher brengt klanten in direct contact met 
fabrikanten, waardoor het besluitvormingsproces wordt versneld.

Als u meer informatie wilt over Cisco TelePresence® en wat de kracht van  
persoonlijk contact voor uw organisatie kan betekenen, gaat u naar  
www.cisco.com/go/telepresence.
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