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ONGESTOORD HYBRIDE VERGADEREN MET 
MICROSOFT  TEAMS ROOMS

Videoconferencing kan veel toevoegen voor je organisatie. Ongeacht waar de genodigden 

zich bevinden, kan iedereen die nodig is altijd en eenvoudig aansluiten, voor een betere 

uitkomst van je vergadering. Met Microsoft Teams Rooms hardware is je organisatie volledig 

ingericht op deze nieuwe manier van vergaderen. De Yealink Microsoft Teams rooms 

oplossingen zijn eenvoudig te gebruiken voor iedereen.

MTR ON WINDOWS

Dit zijn videoconferencing-

systemen die bestaan uit aparte 

camera's, microfoons, speakers en 

een mini-PC die draait op Windows. 

Met het touch panel gebruik je de 

vertrouwde MS Teams-omgeving.
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MTR ON ANDROID

Dit zijn all-in-one meetingbars met 

ingebouwde speakers, camera's, microfoons

en computers. Meestal kies je hier ook een 

Teams touch panel bij om het systeem te 

kunnen besturen en vergaderingen te 

starten.



WANNEER MTR ON WINDOWS EN WANNEER MTR ON ANDROID? 

In onderstaand overzicht zie je de belangrijkste functionaliteiten en kenmerken terug (januari 

2022), waarbij er vaak verschillende te zien zijn tussen MTR on Windows & MTR on 

Android. De functionaliteiten van de systemen zijn continu in ontwikkeling waarbij ze dus 

regelmatig veranderen. Bekijk hier altijd de up to date versie.
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INTERESSE IN YEALINK MTR SYSTEMEN?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de MTR videoconferencingsystemen van Yealink? Neem 

contact op met onze productmanagers Ricky Ong (ricky.ong@lydis.com) en Alexander Klomps

(alexander.klomps@lydis.com)

Eigenschap MTR on Windows MTR on Android

Platform volwassenheid Volwassen (Windows 10) Nieuw (2019)

Aantal camera’s 
ondersteuning

Meer dan 2 1 tot 2 camera’s

Cortana-ondersteuning Ja Ja

IP devices voor audio/video-
ondersteuning (minder 

kabels)

Ja Nee

Direct Guest Join (deelnemen 
met 1 druk op de knop)

Ja Nee

Deelnemers pinnen & 
spotlighten

Ja Nee

Intelligent Content Capture
mogelijk (whiteboard content 

camera) 

Ja Nee

Security features TPM 2.0 disable specific ports, 
secure boot, credential guard, 
OOBE, direct memory access 
protection, network security

Android full disc encryption, 
OEM-specific features

Device auto-entrollment Nee Ja

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/teams-devices-feature-comparison
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WANNEER KIES JE EEN MTR SYSTEEM?

Je kiest voor MTR hardware wanneer je: 

•Een systeem wilt dat zelfstandig functioneert. De bars draaien op Android en de Yealink 

MVC-systemen hebben een mini PC die op Windows draait. Je hebt dus geen extra PC nodig 

om het systeem te laten werken.

•Wilt dat gebruikers het systeem snel begrijpen. Met de bekende Teams interface kunnen 

ze gemakkelijk een vergadering starten. Je kunt dan gemakkelijk eenvoudig en snel bekabeld 

of draadloos presenteren. Ook zijn de systemen direct klaar voor gebruik.

•Een toekomstgericht systeem wilt. Microsoft Teams blijft groeien. Met een MTR systeem is 

dit platform geïntegreerd in je videoconferencing hardware. Daarmee ontwikkelt de Yealink

MTR oplossing continue verder qua onder andere software, functies, intelligentie en 

betrouwbaarheid.

•Een intelligente oplossing zoekt. Denk aan AI-functies zoals auto-framing door de camera 

en spraakbesturing met Cortana (afhankelijk van de apparatuur die je kiest). Dit maakt de 

vergaderingen interactiever, wat ten goede komt van de betrokkenheid van deelnemers. De 

gebruiker staat hiermee centraal en wordt in zijn kracht gezet doordat de AI adaptief en 

geautomatiseerd nadenkt.

•De hardware makkelijk wilt kunnen beheren. De systemen worden automatisch geupdate, 

waardoor je altijd verzekerd bent van een veilige oplossing. Daarnaast kun je in het Teams-

beheercentrum binnen 1 interface al je Teams-apparaten beheren.

HOE WEET IK WELK SYSTEEM BIJ MIJN RUIMTES PAST? 

Een kleine ruimte vraagt om een andere oplossing dan een grote ruimte. Ook de frequentie 

van calls & het doel daarvan heeft invloed op de hardware die je aanschaft. Bij Lydis hebben 

we een Microsoft Teams expert & meerdere videoconferencing productexperts in huis. Wij 

helpen je graag een keuze te maken uit het MTR-assortiment van Yealink!


