
MAAK HET GEBRUIKEN EN RESERVEREN 
VAN TEAMS MEETINGROOMS EENVOUDIG
MET DE YEALINK ROOMPANEL – GECERTIFICEERD VOOR 
MICROSOFT TEAMS



BEHEER JE RUIMTES GEMAKKELIJK EN EFFICIËNT
VOORKOM FRUSTRATIE OP KANTOOR
Iedereen die werkzaam is op een kantoor herkent het wel: net nu jij een meeting ruimte nodig hebt 

is het mis gegaan met het reserveren van de ruimte en is iedere ruimte bezet. De hoge vraag 

naar vergaderruimtes op kantoor heeft een aantal verschillende oorzaken:

• Door de toename van kantoortuinen maken werknemers graag gebruik van vergaderruimtes om 

zich te concentreren, een telefoongesprek of een overleg met collega's.

• Er wordt steeds meer gewerkt in projectteams. Deze teams gebruiken de ruimtes om te 

brainstormen en samenwerken.

• Vergaderruimtes worden gebruikt om externe partijen, klanten en prospects te ontmoeten.

• Hybride werknemers gebruiken vergaderruimtes als werkplek.

Voorkom dubbele boekingen, het onnodig zoeken naar een beschikbare ruimte en alle 

bijbehorende frustratie die hier bij komt kijken met een goed digitaal reserveersysteem aan de 

buitenkant van de vergaderruimte.

WAAROM DIEN JE VERGADERRUIMTES EFFICIËNT TE GEBRUIKEN?

Bij de installatie, maar ook het gebruik van vergaderruimtes loop je tegen een aantal problemen 

op. Door het inzien van deze problemen begrijp je waarom het nog meer van belang is om 

efficiënt om te gaan met de ruimte.

1. Vergaderruimtes zijn duur. Ondanks de verlaagde kosten van een videoconferentiesysteem

kost de vergaderruimte in totaal nog steeds veel geld (denk aan de huurprijs per m2).

2. Exclusieve vergaderruimtes op kantoor . In veel gevallen zijn er op kantoor (een aantal) 

vergaderruimtes die enkel bedoeld zijn voor bepaalde situaties. Bijvoorbeeld: klantafspraken, 

directie overleggen, HR meetings etc.

3. Ghost meetings. Het komt vaak voor dat mensen een ruimte boeken, maar deze vergeten te 

annuleren wanneer hun vergadering wordt verplaatst of geannuleerd. De kamer blijft dus leeg, 

maar niet beschikbaar voor anderen. Ghost meetings kunnen op den duur de vergaderruimte 

capaciteit van het bedrijf beperken.
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4. Adhoc vergaderingen. Adhoc meetings zijn niet minder waardevol. Vaak wordt er door 

het gebouw gelopen en gekeken welke ruimte vrij is. Ondanks dat ze ín de ruimte staan, weten 

ze ironisch genoeg vaak niet of een ruimte (binnenkort) gereserveerd is. Vaak moeten ze dan 

hun kamer verlaten wanneer degenen die de ruimte hebben geboekt arriveren.

DE OPLOSSING: YEALINK ROOMPANEL
TEAMS INTEGRATIE

De Yealink RoomPanel is het digitaal reserveersysteem voor bedrijven met meerdere 

vergaderruimtes die tevens gebruik maken van Microsoft Teams. De Yealink RoomPanel is geschikt 

voor bedrijven die beschikken over meerdere meeting ruimtes en ideaal voor klanten die gebruik 

maken van een Teams omgeving óf hierop willen overstappen. Het room boekingssysteem werkt 

namelijk naadloos samen met Microsoft Teams. Omdat de Teams integratie er al is, bespaart de 

klant extra kosten voor een softwarepakket. Daarnaast is het een stuk gebruiksvriendelijker om op 

elk systeem in dezelfde user interface te werken.

GESCHIKT VOOR ELK TYPE MUUR

Je kunt de Yealink RoomPanel monteren 

op verschillende type muren, waaronder steen, 

beton, glas en hout. Met de standaard 

bijgeleverde brackets, parallel (0º) of tilt (20º), kun 

je de RoomPanel altijd in de gewenste 

kijkhoek plaatsen. Door de ondersteuning 

van PoE of voedingsadapter kan de RoomPanel

eenvoudig, flexibel en bovendien netjes worden 

geïnstalleerd zonder zichtbare kabels.
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YEALINK ROOMPANEL VS. LOGITECH, CRESTON EN NEAT
BENCHMARK

* ROADMAP: YEALINK ROOMPANEL

Extra faciliteiten & meer gebruiksgemak

De Yealink RoomPanel beschikt over 2x een microfoon reeks en 2x een speaker reeks 

(ingebouwd). De microfoons en speakers kunnen mogelijk in de toekomst worden ingezet voor 

stem assistentie om bijvoorbeeld op basis van stem commando een ruimte te reserveren of in te 

checken. Daarnaast ondersteunt de RoomPanel van Yealink NFC/RFID waardoor je bijvoorbeeld 

met je telefoon of kaart als persoon kunt inchecken in de ruimte. Dit geeft een extra 

stuk herkenning en beveiliging (de Microsoft Teams app ondersteunt dit op het moment nog niet).

SPECIFICATIES YEALINK ROOMPANEL

• 8" LCD Panel (16:10)

• 10 points capacitive multi-touch



EXTRA APPS CONFIGUREREN OP PANEL

Het is daarnaast mogelijk om extra apps/functies te configureren met 

de Yealink RoomPanel. Denk hier aan het maken van bijvoorbeeld 

een melding naar de schoonmaak na een meeting, helpdesk bij een 

probleem of de catering wanneer het lunchtijd is. Meer informatie 

over de apps en de installatie vind je hier.
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MEER WETEN?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de Yealink Roompanel? Neem dan contact op met 

onze productmanagers Ricky Ong (ricky.ong@lydis.com) 

en Alexander Klomps (alexander.klomps@lydis.com).

DAAROM KIES JE VOOR YEALINK

• Samenwerking. Yealink ontwikkelt het aanbod in samenwerking met toonaangevende 

partners, zoals Microsoft.

• Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties 

zijn kwetsbaarheden geminimaliseerd.

• Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken 

van toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).

• Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door 

de gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).

• Anti-vingerafdruk coating

• Proximity sensor

• RFID & NFC Embedded

• Ingebouwde Bluetooth 5.0

• Ingebouwde Wifi (voor draadloze installatie)

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/app-support-on-teams-panels
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