
U krijgt met deze actie bovendien toegang tot onze 
mediabibliotheek van easyscreen gedurdende 4 
weken. Bestel nu Meetingroom TV in combinatie 
met een Samsung 10’’ of 22’’ DB monitor.

Inclusief
4 weken
gebruik van 

onze media-

bibliotheek

UNIEKE ACTIE T/M 30 SEPTEMBER VOOR MEETINGROOMTV + SAMSUNG SCHERM

Efficiënt
vergaderen

 Volledige
oplossing 

In één 
oogopslag 

Afwisseling en 
attractiviteit 

narrowcasting zonder gedoe!



Volledige oplossing 
Met Meetingroom TV heeft 
u alles in huis om op een 
makkelijke manier een meeting 
te plannen èn terug te vinden 
op een klein scherm naast de 
vergaderruimte. Meetingroom 
TV is standaard uitgerust met 
een Google Calendar koppeling, 
waardoor een meeting die u in de 
agenda plaatst, automatisch op 
het gewenste scherm verschijnt. 
Een dergelijke meeting kan 
zowel vanuit de PC als vanuit je 
smartphone ingepland worden. 
Zo kunt u waar en wanneer u 
maar wilt de gewenste ruimte 
reserveren. Maakt u geen 
gebruik van Google voor het 
plannen van uw agenda? 
Bespreek met ons de 
mogelijkheden voor het 
koppelen van de gewenste 
agenda’s.

In één oogopslag 
U kunt kiezen uit verschillende 
designs en manieren om de 
informatie op het scherm te
tonen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
kiezen om alle aankomende 
meetings in één overzicht te 
plaatsen, waardoor u in één 
oogopslag alle afspraken kunt 
zien en weet wanneer u uw 
meeting het beste in kunt 
plannen. De designs kunnen 
standaard worden voorzien van 
uw eigen bedrijfslogo. Het is 

ook mogelijk om door ons een 
design te laten maken, volledig 
volgens uw wensen en in uw 
eigen huisstijl. Er is geen training 
nodig om Meetingroom TV op 
te zetten, vanwege de bekende 
en makkelijke agendasoftware 
waarmee het werkt. 

Afwisseling en attractiviteit 
Wilt u naast het tonen van de 
volgende meetings ook andere 
content tonen, zoals actueel 

nieuws, weer, file informatie of een 
bedrijfsfilm? Ook dat kan. 
Met onze software easyscreen 
is een uitgebreid digital signage 
systeem beschikbaar waarmee u 
allerlei informatie kunt tonen. 

Easyscreen en Samsung
 Easyscreen en Samsung wer- 
ken nauw samen om een  
totale en geïntegreerde  
oplossing aan te bieden voor het 
tonen van content, waaronder 
agenda’s, op schermen. Zo hebben 
wij mooie aanbiedingen voor een 
pakket van Meetingroom TV en 
Smart Signage Digital monitoren. 

U krijgt met deze actie bovendien 
toegang tot de mooiste widgets 
van easyscreen 
gedurende 4 weken. U heeft 
nog de mogelijkheid t/m 30 
september om gebruik te maken 
van deze unieke actie. Vraag dus 
gauw naar de moge-
lijkheden om Meetingroom TV bij 
uw organisatie in te kunnen zetten! 
Ga naar www.easyscreen.tv voor 
meer informatie of stuur een mail 

MEETINGROOMTV
Efficiënt vergaderen
Vergeet dubbel geboekte vergaderruimtes, het niet hebben van inzicht in de agenda en meetings waar zomaar een 
ongenodigde naar binnen loopt. Versimpel het reserveren van vergaderruimtes en krijg inzicht in de bijbehorende 
agenda met Meetingroom TV!

Reserveer op een eenvoudige manier de juiste vergaderruimte en vind uw reservering, samen met die van anderen, 
in één oogopslag terug op het scherm vlak bij de betreffende vergaderruimte.


