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Videoconferencing in de markt   van de mobiele informatica
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D
e verplaatsingen beperken en tegelijk 
de intermenselijke vergaderingen 
bestendigen, is de contradictorische 
uitdaging waaraan leveranciers van 
videoconferentie-oplossingen het 

hoofd moeten bieden. En de concurrentie is groot: 
Polycom, Cisco (het vroegere Tandberg), Microsoft 
Lync, Lifesize (gericht op KMO’s) en Radvision… 
allemaal bieden ze soortgelijke oplossingen. Maar 
aangezien er geen eenvormige criteria zijn, is een 
naadloze communicatie tussen de verschillende 
oplossingen soms niet mogelijk. Bovendien moet 
men vaak inboeten aan beeldkwaliteit wanneer een 
van de gesprekspartners op afstand een gewone 
computer gebruikt. Waarom dan niet gewoon 
gebruikmaken van gratis oplossingen, zoals Skype?

Kwaliteitsvolle videoconferencing 
voor mobiele toestellen
Om dit probleem te counteren, ontwikkelde Polycom 
een open systeem, ‘Cloud Axis’, dat videoconferencing 
aanbiedt aan bedrijven die niet willen investeren 
in dure oplossingen. ‘Cloud Axis’ heeft als doel 
videoconferenties tussen bedrijven vlotter te laten 
verlopen door zich te baseren op eenduidige criteria 
en kwaliteitsvolle videoconferencing voor PC, Mac 
en tablets. ‘Cloud Axis’ ondersteunt de belangrijkste 
browsers (IE, Firefox, Chrome en Safari). Bij de 
eerste deelname aan een videoconferentie downloadt 
de computer een plug-in zonder dat daarvoor de 
hulp van een IT-medewerker nodig is. 
Het contact wordt gelegd via een ‘global directory’ die 
de contactpersonen binnen het bedrijf bevat, maar 
waarin tevens individuele contactpersonen op Skype, 

op Facebook of uit de in-box kunnen opgenomen 
worden. Deze externe directory dient echter alleen 
om iemand uit te nodigen voor een conferentie, 
waarna die persoon overgebracht wordt op de 
beschermde infrastructuur van Polycom. Vervolgens 
kiest de uitgenodigde gesprekspartner zijn terminal 
in functie tot de omstandigheden van dat moment: 
PC/tablet, een specifiek ingerichte ruimte met groot 
scherm, micro en camera, of enkel audiodeelname. 
Aan het einde van de videoconferentie kan de 
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Videoconferenties zijn synoniem voor tijdsbesparing, kostenvermindering en duurzame 

economie. Minister van Justitie annemie turtelboom maakte onlangs trouwens bekend 

dat Justitie videoconferencing zal gebruiken om de kosten van de rogatoire commissies in 

het buitenland te drukken. Een goed teken.

opgenomen sessie verspreid worden, wat er dus 
eigenlijk een soort van YouTube-bedrijfswebsite van 
maakt. Zo kan een directeur om de twee weken een 
videoboodschap opnemen en verspreiden onder 
zijn werknemers die zich op verschillende plaatsen 
bevinden. 

Voor HR en de verkoop
Videoconferenties zijn vooral interessant voor 
HR-afdelingen, aldus Vincent Dal, Systems Engineer 
bij Polycom België: «Het eerste contact kan gelegd 
worden zonder zich te moeten verplaatsen. Vervolgens 
kan het virtuele gesprek met een sollicitant gedeeld 
worden met de mogelijk toekomstige managers 
van die persoon. Videoconferencing kan ook 
gebruikt worden in de verkoop, voor een deel van 
de onderhandelingen met klanten. In de Verenigde 
Staten gebruiken zelfs banken het.
In Groot-Brittannië, waar e-Health een forse 
opmars kent, gebeuren sommige consultaties bij de 
huisarts via een spraakconferentie om de rijen in de 
wachtzalen te beperken. Een dergelijk project zou 
trouwens volop ter discussie staan in een Belgisch 
ziekenhuis. ‘Cloud Axis’ is sinds maart verkrijgbaar 
voor bedrijven en zal eind dit jaar ook aangeboden 
worden door providers van internetdiensten. 
Een telecomoperator zou bijvoorbeeld zijn eigen 
videoconferencinginfrastructuur kunnen installeren 
en deze kunnen verhuren aan KMO’s.

De prijs van een configuratie schommelt tussen 
3.000 euro (camera, HD-micro en scherm) en                  
30.000 euro. Voor een immersieve studio, waarin 
een reële vergadering gesimuleerd wordt, moet je 

ongeveer het vijfdubbele tot tiendubbele rekenen. 
“De ROI hangt af van bedrijf tot bedrijf” argumenteert 
Vincent Dal: “Een Belgisch bedrijf dat het design van 
zijn producten zelf ontwerpt maar de uitvoering 
ervan uitbesteedt in Singapore, investeerde een 
bedrag van 200.000 euro in videoconferencing, dat 
na drie maanden afgeschreven was”. 
In de praktijk biedt videoconferencing de 
mogelijkheid om de vervoers- en verblijfskosten 
met 60 tot 80% te verminderen. Een internationaal 
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Het contact wordt gelegd via een 
‘global directory’ die de contact-
personen binnen het bedrijf bevat, 
maar waarin tevens individuele 
contactpersonen op Skype, op 
facebook of uit de in-box kunnen 
opgenomen worden.

  Videoconferencing aan de KUL

De KUL heeft al vijftien jaar ervaring in videoconferencing. “We organiseren cursussen waaraan op afstand 

deelgenomen kan worden” legt professor Wim Van Petegem uit. “Ook voor individueel gebruik, zoals in het nieuwe 

studiecentrum in Leuven, waar studenten een sessie kunnen reserveren. Een voorbeeld is de samenwerking op 

afstand met de studenten biomechanica aan de universiteit van Eindhoven. Er kunnen ook conferenties gevolgd 

worden door postuniversitaire studenten in Kortrijk, Brussel en Leuven, zonder dat zij zich moeten verplaatsen”. 

Volgens Wim Van Petegem bieden videoconferenties de mogelijkheid om de ervaring van de studenten te 

vergroten door hun frequent toegang te geven tot conferenties. Voor de docenten kan videoconferencing hun 

auditorium groter maken, met auditie tot in het buitenland: “Het feit dat we videoconferencing aanbieden in het 

kader van onze lessen, is ook een troef om studenten voorbij de landsgrenzen aan te trekken en te selecteren”. 

Het is moeilijk om de ROI van een investering als deze te berekenen, erkent Anneleen Coseman, hoofd van de 

Dienst Onderwijsontwikkeling: “Maar je kunt er niet omheen gezien de internationalisering van de universitaire 

uitwisselingen, maar vooral om een internationale jury samen te brengen, wat steeds vaker gebeurt”. Toch hebben 

videoconferenties hun grenzen: “De menselijke interactie is altijd uitstekend, maar mettertijd verbetert de technologie 

het communicatieniveau”. Het grootste nadeel dat naar voren gebracht wordt, is dat het comfort van de sessie 

altijd afhangt van de technische kwaliteit van de minst betrouwbare verbinding. En ook van de standaardisering: 

“In een multinational is alles gestandaardiseerd op één platform. Dat ligt heel anders bij universiteiten”.

bedrijf dat één reis per week organiseerde, hoeft er nu 
nog maar één per kwartaal te organiseren. De andere 
meetings gebeuren rond een virtuele vergadertafel.

Beter dan Skype?
In vergelijking met gratis diensten zoals Skype 
garandeert professionele videoconferencing een 
constante beeldkwaliteit via de ‘Real Presence’-
applicatie voor PC en tablet. Dan is er nog de Full 
HD (1080p) voor grote schermen, maar ook de 

klassieke HD (720p) of QVGA voor PC-monitors die 
HD niet ondersteunen. De iPad 2 werkt met QVGA 
en de iPad 3 met Full HD. Dit alles met een constante 
kwaliteit, wat gratis oplossingen niet kunnen bieden. 
“Een uur lang onderhandelen voor een scherm 
waarvan de pixels voortdurend zichtbaar zijn en 
het geluid wisselt, wordt al gauw erg vermoeiend en 
werkt contraproductief” argumenteert Vincent Dal.
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