MICROSOFT TEAMS ROOMS APPARATUUR:
DE OPLOSSING VOOR DE HYBRIDE WERKER
De voordelen van MTR producten ten opzichte van USB producten

MICROSOFT TEAMS ROOMS APPARATUUR:
DE OPLOSSING VOOR DE HYBRIDE WERKER
Hybride werken brengt de nodige communicatie-uitdagingen met zich mee. Je kent het vast
wel: niet iedereen kan in de vergadering komen, deelnemers zijn niet goed te zien of verstaan,
of niet iedereen kan tegelijkertijd dezelfde content bekijken. Videoconferencing kan zoveel
toevoegen voor je organisatie! Ongeacht waar de benodigde personen zich bevinden, kan

iedereen die nodig is altijd eenvoudig aansluiten, voor een betere uitkomst van je
vergadering. Een organisatie moet daar natuurlijk wel op ingericht zijn. In deze whitepaper
lichten we toe hoe een MTR video systeem uitkomst kan bieden.

DE KEUZE TUSSEN USB & MTR
Veel organisaties overwegen ook de keuze voor een USB-oplossing. Deze BYODvideoconferencing oplossingen sluit je aan op een eigen device dat je in de vergaderruimte
neerzet of ermee naartoe neemt. Voordat je kiest voor USB of MTR, moet je een aantal

overwegingen maken. Ondanks dat USB-oplossingen vaak flexibeler zijn en goedkoper in
aanschaf, zien we in de praktijk dat men toch vaak uitkomt op een MTR systeem.
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VOORDELEN MTR SYSTEMEN
Je kiest voor MTR hardware wanneer je:
•

Een systeem wilt dat zelfstandig functioneert. De Meetingbars A20 en A30 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 MTR oplossing zorgt voor een hybride beleving doordat de software en

hardware ontwikkeld en geoptimaliseerd worden om de inclusiviteit en gelijkwaardigheid
van deelnemers te waarborgen. Waar ze zich ook bevinden.
•

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.
•

Een systeem wilt wat minder diefstal gevoelig is. Een MTR systeem bestaat uit
meerdere componenten en is dus minder gemakkelijk mee te nemen dan een USBoplossing.

•

Wilt dat je laptop niet noodzakelijk is. Met een MTR systeem heb je de vrijheid om de
meeting in te komen zonder laptop. Deze is namelijk niet noodzakelijk omdat de
computer al ingebouwd zit.
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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!

Wil je online zelf al de perfecte oplossing voor jouw ruimte samenstellen?
Stel dan via onze configurator de videoconferentie apparatuur ter oplossing van jouw ruimte
samen! Je vindt de configurator hier.

INTERESSE IN YEALINK MTR SYSTEMEN?
Heb je een vraag of wil je meer informatie over de MTR videoconferencing systemen van
Yealink? Neem contact op met onze productmanagers Ricky Ong (ricky.ong@lydis.com) en

Alexander Klomps (alexander.klomps@lydis.com)
Wil je meer weten over het verschil tussen MTR on Windows en MTR on Android? Lees dan de
whitepaper: Ongestoord hybride vergaderen met Microsoft Teams Rooms | Ontdek het

verschil tussen MTR on Windows en MTR on Android. (link achter hangen)
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