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Over AVisie
see what you hear
AVisie

B.V.

is

een

klantgerichte

organisatie

met

een duidelijke visie op audiovisuele vraagstukken.
Ons bedrijf kenmerkt zich door haar innovatieve karakter.
Wij richten ons op het toegankelijk maken van complexe
audiovisuele apparatuur voor iedere gebruiker. Dit zit in
de genen van onze medewerkers die gekenmerkt worden
door ambitie gekoppeld aan een hoog opleidingsniveau.
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Wie zijn wij?
In de audiovisuele markt, die zich kenmerkt door zeer snelle technologische veranderingen, is
het van essentieel belang om het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de aangedragen
oplossingen niet uit het oog te verliezen. Dit willen wij doen met een groep mensen die bereid is
om gezamenlijk dit te realiseren in een werkomgeving die als plezierig, uitdagend en verdiepend
omschreven kan worden.
Lees meer
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Bouwstenen van ons succes

Kwaliteit, veiligheid en milieu

AVisie heeft alle disciplines zelf in huis om het

Tot slot is het wellicht nog goed om te weten dat

complexe audiovisuele traject tot een succes te

onze organisatie werkt middels duidelijk omschreven

maken. Hierbij valt te denken aan projectmanagers,

processen die vastgelegd zijn in onze ISO handboeken

software programmeurs, installatie medewerkers,

inzake ISO-9001 en ISO-14001. Ook op lange termijn is

aftersales medewerkers en service monteurs.

AVisie B.V. dus een betrouwbare audiovisuele partner!

Over AVisie

Oplossingen

Diensten

Partners

Onderstaand een overzicht van de verschillende disciplines binnen onze organisatie.

Wij zien onze leveranciers dan ook als partners om zodoende open en oplossingsgericht te kunnen
samenwerken en een gezamenlijk belang te kunnen dienen, te weten dat van de eindgebruiker.
Gauddi

Microsoft

Sharp

Apart

Canon

GoBright

Neets

Shure

Projectmanagement

Software programmering

Apple

Chief

Hitachi

Panasonic

Smartmetals

Onze consultants helpen

Om een project voorspoedig en

Het in eigen beheer hebben van

Audipack

Cisco

iRoom

Philips

Smarttech

merkonafhankelijk met de

volgens planning en begroting

deze discipline draagt er toe

Bachmann

Polycom

Sony

bij dat ook in de toekomst uw

Kramer

te laten verlopen, opereert

Crestron

juiste samenstelling van
apparatuur. Hierin zullen de

onze projectmanager als de

bedrijfszekerheid op audiovisueel

Barco

Dolby

Lectrosonics

Proel

Televic

kernwaarden “betrouwbaarheid”

spreekwoordelijke spin in het web.

gebied gegarandeerd is.

Beyerdynamic

Epson

Legamaster

Projecta

TiC

Biamp

Evoko

LG Electronics

QSC

Vogel’s

Bittner

Extron

Lifesize

Samsung

Wepresent

Bluejeans

Fohhn

Logitech

Sennheiser

Zoom

staan.

Een selectie uit ons klantenportfolio

Installatie

Opleiding en instructie

Service en onderhoud

Door de professionele manier van

Na oplevering van de installatie

Om de levensduur van de

werken met onze gekwalificeerde

zal onze aftersales medewerker

apparatuur te verlengen is

en getrainde installateurs, zal de

een gedegen opleiding en

grondig en regelmatig onderhoud

installatie van de audiovisuele

instructie verzorgen. Voor

belangrijk. AVisie B.V. biedt

apparatuur tot in de puntjes

diverse producten verzorgen wij

meerdere onderhoudsconcepten

worden verzorgd.

bovendien trainingen op maat.

hiervoor aan.
Lees meer

|

Bose

Consultancy

en “bedieningsgemak” centraal
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Oplossingen

Oplossingen
Voor nu en morgen
Vandaag de dag zijn de technologische mogelijkheden
oneindig. Dit biedt kansen om effectiever te kunnen
werken en communiceren. De unieke oplossingen
die AVisie bedenkt en realiseert maken dan ook
het verschil. Dit zijn oplossingen die passen bij uw
organisatie. Van een standaardoplossing tot aan een
complex maatwerkproject. Voor nu en morgen.
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Maatwerk is de sleutel tot succes
AVisie B.V. is een partner met een zeer innovatief karakter. Met name het in huis ontwikkelen van
oplossingen gericht op vergroting van het bedieningsgemak, is een specialiteit van AVisie. Een mooi
voorbeeld hiervan is de app AVcontrol. De integratie van een op maat gemaakte handleiding in de
iPad is één van onze unieke features! Bovendien kunnen wij in tegenstelling tot andere aanbieders
de lay-out van de software volledig op maat voor de klant aanpassen.
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Goede audio zorgt voor de juiste beleving

Bedieningsgemak

Waar de focus bij presentaties vaak op beeldweergave

De gebruiksvriendelijkheid van vergaderapparatuur

ligt, wordt het belang van audio soms onderschat.

is tegenwoordig één van de belangrijkste facetten

Om je presentatie echt kracht bij te zetten, is een

van veel audiovisuele vraagstukken en één van onze

goed audiosysteem van groot belang. Een audio

kernwaarden bij het bedenken van een audiovisuele

installatie bestaat niet alleen uit luidsprekers. Ook

inrichting. Dit creëren we onder andere door uniformiteit

spraakversterking middels microfonie is een belangrijk

in de verschillende presentatieruimten in combinatie

onderdeel van menig audio installatie.

met een gebruiksvriendelijke wijze van bediening.

Lees meer

Lees meer

Oplossingen
Oplossingen
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Één beeld zegt meer dan duizend woorden

Collaboration

Draadloos presenteren

Effectief en doelgericht communiceren middels

Om een presentatie kracht bij te zetten, wordt vaak

In de afgelopen decennia is onze manier van werken

De vraag naar draadloos presenteren is enorm gegroeid

narrowcasting

gebruik gemaakt van visuele ondersteuning in de vorm

ingrijpend veranderd. Waar 25 jaar geleden maar 30%

vanwege de flexibiliteit die hiermee geboden wordt.

In welke branche je ook actief bent: narrowcasting

van beeldweergave. Deze visualisatie is vaak nodig

van de medewerkers in groepen werkte, is dat inmiddels

Daarnaast is draadloos presenteren dé oplossing

werkt! Een eigen professioneel TV kanaal is efficiënt,

om de boodschap over te brengen, cijfers te tonen of

opgelopen tot ruim 80 procent. Agile, Scrum en Lean

voor al die verschillende aansluitmogelijkheden die

schaalbaar en het allerbelangrijkst: je bereikt de

op een andere manier de presentatie naar een hoger

zijn veel gebruikte methodieken. Moderne audiovisuele

er tegenwoordig bestaan. Of het nu gaat om laptop,

juiste doelgroep op het juiste moment. De software is

niveau te tillen. Oplossingen hiervoor lopen uiteen van

technieken dragen enorm bij aan het optimaliseren van

tablet of telefoon. Er zijn vele soorten oplossingen

gebruiksvriendelijk, slim vormgegeven en volledig te

toepassingen gebaseerd op projectoren, groot formaat

deze werkwijze.

voor draadloos presenteren op de markt. En al deze

integreren in jouw huisstijl.

oplossingen hebben hun eigen voor- en nadelen.

monitoren of complete videowalls.
Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Roombooking

Service & onderhoud

Het beheren en managen van de vergaderruimten is

Vanzelfsprekend houdt de samenwerking niet op na

de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Door

oplevering en installatie. Sterker nog, het is juist het

gebrek aan ruimte is optimale bezetting noodzakelijk.

begin van een langdurige relatie. Om zorg te dragen voor

Naast het reserveren van een vergaderruimte is ook

de optimale benutting van uw audiovisuele systeem

het reserveren van een flexplek een opkomende

zorgen wij voor een gedegen opleiding en instructie.

trend. Bijbehorende managementrapportages inzake

Het onderhouden van de audiovisuele installatie is

gebruik van ruimtes en de behoefte aan apparatuur is

eveneens een onderdeel van ons servicepakket.

vanzelfsprekend.
Lees meer
8
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Lees meer

Toepassingen
Van huddle room tot
raadzaal
AVisie is gespecialiseerd in de realisatie van
audiovisuele totaaloplossingen voor ieder type ruimte
en elke organisatie. Inzet van audiovisuele middelen
zien wij terug in vergaderkamers, videoconferencing
ruimtes en auditoria, maar evengoed in raadzalen
en openbare ruimtes.
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In dienst van de gebruiker
Toepassing van audiovisuele oplossingen is de laatste jaren sterk gegroeid en er wordt steeds meer
vergaderd en gepresenteerd in compleet ingerichte audiovisuele ruimtes. Iedere ruimte heeft zo
haar eigen kenmerken en de uitgewerkte audiovisuele oplossing zal altijd in dient te staan van de
gebruiker.
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Auditorium

Huddle room

Een auditorium is een grote ruimte ingericht op het

Een huddle room is een kleine ruimte voor overleg

zenden van veel informatie naar een groot publiek

tussen teamleden. De naam komt van “to huddle

van veelal 100+ toehoorders. Om deze informatie goed

up”: teamspelers die tijdens een wedstrijd even

weer te kunnen geven, wordt veelal gebruik gemaakt

samenkomen om snel de tactieken door te spreken.

van grote beelddragers zoals een projectiesysteem of

Op dezelfde manier zijn huddle rooms ingericht:

een videowall. Daarnaast kenmerkt het gemiddelde

laagdrempelige ruimtes met integratie van technologie

auditorium zich door een hoge kwaliteit audio installatie

om snel ideeën te delen en samen te werken. Al dan niet

met een hoge mate van spraakverstaanbaarheid.

met medewerkers of externe partners op afstand.

Lees meer

Lees meer

Toepassingen
Oplossingen
6
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Openbare ruimte

Vergaderruimte

een

Openbare ruimten (bijv. de entree) zijn bij uitstek

Om efficiënt te kunnen vergaderen, is de vraag naar

traditionele krijtbord plaatsmaakte voor het interactieve

interviewruimte die gescheiden is van een meekijkruimte

geschikt voor het op informele wijze delen van

presenteren middels projectie of een monitor enorm

whiteboard met projector, wordt er tegenwoordig

middels een doorzichtwand. Hierbij wordt microfonie

informatie met bezoekers en het creëren van ambiance.

toegenomen. Van kort overleg tot een belangrijke

steeds vaker gekozen voor een interactieve monitor

en cameraregistratie toegepast om achteraf de

Dit kan geschieden middels weergave van informatie

bestuursvergadering, in al deze vormen van overleg

of

lesmaterialen

interviews te kunnen analyseren en distribueren. De

op

wordt regelmatig gebruik gemaakt van audiovisuele

tegenwoordig afgestemd op digitaal gebruik met

interviewruimte wordt vaak voorzien van een monitor

bijdragen aan het creëren van een prettige ambiance.

ondersteuning.

bijvoorbeeld een interactieve touch display.

voor presentaties en de meekijkruimte van een monitor

Het op informele wijze informeren van eigen personeel

en betrouwbaarheid van de audiovisuele apparatuur

om in detail het camera beeld van de interviewruimte

middels monitoren is eveneens een groeiende wens van

leveren eveneens een bijdrage aan de efficiëntie van de

te kunnen volgen.

organisaties.

vergadering.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Raadzaal

Videoconferencing ruimte

Een raadzaal onderscheidt zich door het actieve

Vergaderen zonder je in dezelfde ruimte te begeven.

karakter van de deelnemers in de ruimte. Deze

Tegenwoordig is videoconferencing één van de meest

deelnemers moeten vanaf hun eigen positie duidelijk

gevraagde functionaliteiten van een vergaderruimte.

verstaanbaar en zichtbaar zijn voor zowel de mensen

Dit is het gevolg van de wens om op afstand te kunnen

in de ruimte als de mensen die de online livestream

samenwerken (collaboration). Een ruimte die is ingericht

volgen. Het is vaak wenselijk dat de raadzaal een

speciaal voor videoconferencing beschikt over een

multifunctioneel karakter heeft en bij de samenstelling

camera (webcam), een microfoon en apparatuur om

van het audiovisuele systeem dient hier rekening mee

beeld en audio weer te geven.

Instructieruimte

Onderzoeksruimte

Daar waar ongeveer twee decennia geleden het

Een

digiboard.

Bovendien

Lees meer

zijn

de

onderzoeksruimte

bestaat

vaak

uit

een

videowall.

Ook

kan

achtergrondmuziek

te worden gehouden.
Lees meer
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Lees meer

Uniformiteit,

gebruiksvriendelijkheid

Branches
Kenmerken per branche
AVisie is actief in verschillende branches welke te
verdelen zijn in zakelijk, hospitality, onderwijs en overheid.
Elke branche heeft zo haar eigen kenmerken en vraagt
dan ook om een unieke aanpak. Onderstaand een korte
beschrijving van wat AVisie voor elke organisatie uit de
verschillende branches kan betekenen.
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Advies op maat

Hospitality
Geen

enkele

gebruikers

Vanwege de unieke kenmerken per branche, bewerkt AVisie al jarenlang de audiovisuele markt

als

branche
de

kent

hospitality

zoveel
markt.

wisselende
Hierdoor

staat gebruiksgemak en betrouwbaarheid van de

zogeheten “verticaal”. Dit betekent dat wij voor iedere branche specialisten in dienst hebben die de

audiovisuele inrichting centraal. Door het toepassen

“taal” van de branche spreken en ook oplossingen aandragen die bewezen hebben goed te kunnen

van koppelbare en flexibele vergaderruimten kan

functioneren in de betreffende omgeving.

deze grote groep van wisselende gebruikers worden
voorzien in hun wisselende behoeften. Een even
zo flexibel audiovisueel systeem is hierbij dan ook
vanzelfsprekend een vereiste.
Lees meer

Corporate
De zakelijke audiovisuele markt kenmerkt zich door
een vaste groep gebruikers die vaak met (steeds
korter durende) overlegmomenten of presentaties
aan klanten en collega’s de neuzen dezelfde kant
op wil krijgen. Dit wordt bereikt door efficiënt en
duurzaam samen te werken in combinatie met slimme
technologische middelen.
Lees meer
13

|

Branches

Overheid
Vanwege de specifieke wensen en functionaliteiten die
gevraagd worden binnen deze branche heeft AVisie
hiervoor een gespecialiseerd team. Hierdoor zijn wij
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
kunnen wij zeer gericht voorzien in een audiovisueel
advies

op

maat.

Vanzelfsprekend

hebben

wij

samenwerkingen met alle gangbare en bewezen
partijen op het gebied van digitale verslaglegging en
live uitzendingen.
Lees meer

Onderwijs
Van leslokaal tot collegezaal. Het onderwijs beschikt over
veel verschillend inzetbare ruimten. De digitalisering

Als team zijn wij al
20 jaar bezig met
mooie innovatieve
oplossingen, puur
tot stand gekomen
op basis van
betrokkenheid en
samenwerking.

binnen het onderwijs heeft zich echter niet alleen
beperkt tot de klaslokalen. Ook in de openbare ruimten
wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale
informatievoorziening. Koppelingen met databases
voor bijvoorbeeld roosterwijzigingen zijn niet meer
weg te denken uit het hedendaagse onderwijsgebouw.
Lees meer
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Branches

#realcollaboration!

Referenties
Trots op resultaat!
Onderstaand een selectie van relaties waar de
medewerkers van AVisie B.V. met groot genoegen zorg
hebben gedragen voor de audiovisuele projectinrichting.
Uiteraard is het mogelijk om bij onze referentieadressen
de audiovisuele inrichting in de praktijk in werking te
zien.
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Sanofi
Voor het nieuwe Amsterdamse Health & Technology Center van
Sanofi hebben wij ruim 40 ruimten voorzien van audiovisuele
apparatuur. Hierbij valt te denken aan de audiovisuele inrichting
van de huddle rooms, conferencing rooms, presentatie ruimtes en
het grote event center.

Branche
Corporate
Highlights
Bediening
Collaboration
Draadloos presenteren
Roombooking

Vanaf het ontwerp van het systeem is standaardisering in gebruik
leidend geweest.
Bekijk volledig project
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Van der Valk Hotel Utrecht
AVisie heeft al ruim 10 jaar een zeer prettige samenwerking met
Van der Valk Hotel en heeft diverse hotels voorzien van audiovisuele
presentatiemiddelen. Toen de directie van Hotel Houten besloot
om een nieuw hotel in Utrecht te bouwen, werden wij wederom
uitgenodigd voor een advies. De specialisten van AVisie hebben
vanaf de ontwerpfase meegedacht in de diverse audiovisuele

Branche
Hospitality
Highlights
Audio
Bediening
Beeld
Narrowcasting

oplossingen en werden na een uitgebreide selectieprocedure als
partner gekozen.
Bekijk volledig project
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Oracle Amsterdam
Als audiovisuele huisleverancier hebben we zowel het welbekende
kantoor langs de A2 als het recent geopende monumentale kantoor
te Amsterdam voorzien van hoogwaardige apparatuur. Naast een
indrukwekkend auditorium hebben we ook een zeer groot aantal
meeting rooms voorzien van audiovisuele apparatuur.

Branche
Corporate
Highlights
Bediening
Beeld
Collaboration
Narrowcasting

Zowel in Utrecht als in Amsterdam worden de bezoekers
geïmponeerd door een indrukwekkende videowall.
Bekijk volledig project
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Gemeente Krimpen a/d IJssel
In het moderne gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel hebben
we de raadzaal mogen voorzien van de modernste audiovisuele
technieken.
Om de raadzaal multifunctioneel te kunnen gebruiken, is er een
draadloos discussiesysteem toegepast. Daarnaast beschikt de

Branche
Overheid
Highlights
Audio
Bediening
Beeld
Narrowcasting

raadzaal over een indrukwekkende videowall voor weergave van
presentaties en worden de raadsvergaderingen live uitgezonden
middels een groot aantal camera’s.
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Bekijk volledig project

Meer informatie?
0342 452860 | info@avisie.nl | www.avisie.nl
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