Marlex Advocatenkantoor vergadert voortaan met
professionele videoconferentie apparatuur van Lifesize.
Marlex is een groeiend multinichekantoor met gespecialiseerde
ondernemersadvocaten.
Het kantoor richt zich uitsluitend
tot een zakelijk cliënteel. Vanuit
de vestigingen in Brugge en
Diksmuide worden zowel lokale
KMO’s als Belgische afdelingen
van internationale ondernemingen
bediend.
Marlex bestaat uit een team van
14 advocaten, die elk binnen
hun eigen niche een bijzondere
specialisatie hebben opgebouwd en
in teamverband complexe dossiers
behandelen.

.

Sinds de aanschaf van
het videoconferencing
systeem, wordt ook veel
vaker gebruik gemaakt
van audioconferencing.
De Lifesize HD audio
conference phone is niet
meer weg te denken uit
onze vergaderingen.
Gregory Vermaercke,
vennoot

Gregory Vermaercke vertelt : ‘Er is een
breed scala aan video-conferencingdiensten beschikbaar op de markt
en die variëren sterk in prijs . Licom
hielp ons bij de keuze om het systeem
te vinden dat het beste past bij onze
behoeften.
Het Lifesize Videoconferencing
syteem is afgestemd op de noden
van ons kantoor, zonder een overkill
aan functionaliteiten en het daarbij
horend hoge prijskaartje.
Momenteel gebruiken we het
videoconferencing systeem vooral
voor meetings met onze klanten en
externe partners. Zo hebben we een
internationale klant met hoofdzetel
in Oostenrijk. Een videogesprek
met de 2 vestigingen opzetten is erg
eenvoudig. Alle collega’s en externe
gesprekpartners worden per e-mail
uitgenodigd naar een van onze Virtual
meeting rooms. In de e-mail staat de
informatie die nodig is om aan de
meeting deel te nemen.’ Inbellen kan
op verschillende manieren; via laptop,
videosysteem, ... zelfs zonder beeld
met een gewoon telefoontoestel.

De bedoeling is in de toekomst de
Virtual meeting rooms nog frequenter
te gaan gebruiken. Ook voor het geven
van onze praktijkgerichte seminiaries
en opleidingen.’

Oplossing

Lifesize Icon 400 in
combinatie met de Cloud
oplossing
+ HD conference phone/
SIP phone
+ Panasonic Display

Resultaten

• professioneler vergaderen
• eficiënter werken
• meer gebruik van vergader
systeem
• besparing op verplaatsings
kosten
• tijdswinst door het
vermijden van onnodige
verplaatsingen

‘We hadden reeds de
voorkeur voor een
oplossing van Lifesize.
Toen we van Licom advies
en een eerlijke offerte
ontvingen, groeide het
vertrouwen en kozen we
voor hen als partner.’
Gregory Vermaercke,
Vennoot
Virtual Meeting Rooms
Een aanzienlijk voordeel van Lifesize
Cloud zijn de ‘Virtual Meeting Rooms’
(VMR) of virtuele vergaderruimtes.
Een Virtual Meeting Room is een
online ruimte waar meerdere
deelnemers
eenvoudig
kunnen
deelnemen aan een geïmproviseerde
vergadering of een vooraf gepland
en
regelmatig
terugkerend
videogesprek. Iedereen, ook zonder
een Lifesize gebruikers-account, kan
op deze manier deelnemen aan een
videogesprek.
Deelnemen zonder account of
installatie
Deelnemers kunnen op verschillende
manieren deelnemen. Via de gratis

Infosessies
‘Onze Licom contactpersoon Jan,
heeft in onze kantoren tijdens 2
opleidingsessies alle medewerkers
de basis bijgebracht om met de
Lifesize
videoconferencing
te
werken.
Wij vinden het erg belangrijk dat niet
enkele medewerkers maar iedereen
bij Marlex nieuwe technologieën op
de werkvloer omarmt.’

te installeren plug-in of app of door
gebruik van hun browser.
Een meeting kan op deze manier
direct vanuit de Google Chrome
browser via WebRTC gestart worden.
Elke user met een account kan zien
welke gebruikers online zijn en
rechtstreeks bellen of chatten.
Het aantal gastaccounts en de
gebruiksduur zijn ongelimiteerd.
Compatibel met Skype for Business
Ook met een Skype for Business
account bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan een meeting
in Lifesize Cloud.
Ideaal om
deelnemers uit te nodigen met een
Skype for Business account.

Eenvoudige bediening
Eenvoud in gebruik was voor
Marlex een must. Functies van het
videosysteem zijn dan ook volledig
te beheren via de conference phone.
Via het touch panel zijn functies,
zoals de instellingen van de camera
of het geven van presentaties, in te
stellen. Ook een gebruiker zonder
technische kennis kan dus met het
systeem werken.
Application Integration
Misschien een minder gekend
voordeel van videoconferentie,
is de mogelijkheid om andere
toepassingen te integreren in
vergaderingen. Het geven van een
presentatie kan erg eenvoudig
door het volledige scherm of een
bepaalde applicatie te delen via
videoconferencing.
Compatibiliteit
Lifesize Videoconferencing is niet
enkel device onafhankelijk. Het
speelt geen rol of u inlogt via laptop,
tablet, videosysteem,…
Het systeem is ook platform
onafhankelijk (Windows, Android of
Apple).
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Voor meer productinfo kan u
terecht bij:
Jan De Soete
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T. +32 (0)50 45 78 00

