
DCN webcasting 
De open uitnodiging voor uw vergaderingen

Een traditie van kwaliteit en innovatie
Al meer dan 125 jaar staat de naam Bosch voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security Systems 
is er trots op u een breed pakket van systemen en 
componenten te kunnen bieden op het gebied van 
Brand- en Inbraakdetectie, CCTV, Public Address, 
Congres en Sociale Alarmering, dat u helpt een 
oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing. 
We zijn een wereldwijd actieve voorkeursleverancier 
van innovatieve technologie die wordt ondersteund 
door het hoogste niveau van service en support. Als u 
oplossingen nodig hebt waar u op kunt vertrouwen, 
kies dan voor Bosch.

Informatie voor en betrokkenheid door de 
deelnemers
Uw publiek kan uw vergaderingen nu overal ter 
wereld live zien en horen, maar ook op elk 
willekeurig tijdstip na afloop van de vergadering. 
Het enige dat nodig is, is een pc, tablet, mobiele 
telefoon of een ander apparaat met 
internetfunctionaliteit. Bovendien worden uw 
vergaderingen in uw eigen vormgeving aan het 
publiek gepresenteerd. Dit zorgt voor consistente 
communicatie en een professionele look. 

De ultieme webcasting-oplossing

Uw publiek kan uw vergaderingen nu "virtueel bijwonen", waar het zich ook 
bevindt, via computers, tablets, mobiele telefoons of een ander apparaat met 
internetfunctionaliteit. 
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Van overal op de wereld kan uw publiek uw 
vergaderingen bijwonen alsof ze werkelijk fysiek 
aanwezig zijn. Het is het beste alternatief voor 
persoonlijke aanwezigheid. De deelnemers kunnen 
u zowel horen als zien, aangezien uw vergadering via 
live video-streaming wordt uitgezonden, of op elk 
willekeurig tijdstip na afloop van de vergadering via 
uw online-archief. Het archief wordt uw permanente 

registratie van de vergadering, waardoor onnodige 
transcriptie- en distributiekosten worden 
voorkomen. Ook kunnen gebruikers tijdens het 
bekijken van het archief snel naar hun specifieke 
aandachtspunten navigeren, waardoor zij 
waardevolle tijd besparen. En voor extra gemak - 
met de integratie van social media – kunnen kijkers 
hun netwerken eenvoudig informeren over bepaalde 
onderwerpen met slechts één klik op de knop.

Uw DCN webcasting-applicatie legt alles vast in 
heldere, scherpe High Definition videobeelden. 
En omdat vergaderingsgegevens (zoals de namen 
van sprekers, uitkomsten van stemrondes) ook 
automatisch door DCN worden vastgelegd, is elk 
detail gedekt. Daarnaast kunnen presentaties en 
documenten worden toegevoegd, waardoor elk 
detail met één druk op de knop beschikbaar wordt 
voor uw publiek.

Uw digitale vergaderzaal

Eenvoudig en volledig
DCN webcasting is een gebruiksklaar, op zichzelf 
staand product. Het bevat applicatiesoftware, een 
webhosting-overeenkomst, en indien nodig extra 
taallicenties. 

Als u aan conferentie- of vergaderingsystemen 
denkt, denk dan aan Bosch. Wij bieden een 
complete vergaderoplossing, waaronder deze 
gebruiksvriendelijke DCN webcasting-oplossing.
Zet de volgende stap op het gebied van 
vergadermanagement en creëer toegevoegde 
waarde voor uw organisatie en uw publiek. 
Minimale inspanning – maximaal effect.

Het alom geprezen Digital Congress Network (DCN) vergadersysteem van Bosch is nu nog 
krachtiger en veelzijdiger dan ooit tevoren. Want nu kunt u meer openheid en transparantie creëren 
door uw vergaderingen via internet naar uw publiek te streamen. Het voegt een nieuwe dimensie 
toe aan organisaties en activiteiten zoals gemeenteraads- en aandeelhoudersvergaderingen. 
DCN webcasting brengt uw publiek dichterbij. Waardoor ze op de hoogte blijven. Waardoor ze zich 
betrokken voelen.

Een nieuwe dimensie voor vergaderingen 

Bosch DCN webcasting is een uiterst handige, gebruiksklare oplossing voor zowel nieuwe als bestaande DCN-gebruikers. 
Het toegankelijk maken van uw vergaderingen voor iedereen was nog nooit zo eenvoudig. 

Met DCN webcasting 
informeert u uw publiek 
niet alleen; door middel 
van real-time enquêtes en 
opiniepeilingen betrekt u uw 
publiek ook bij uw vergadering.
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