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Ontdek Confidea FLEX.
De meest veelzijdige 
partner voor meetings.

Vergaderingen zijn dynamischer dan ooit. Van het 
aantal deelnemers over de vergaderzalen tot en 
met de voorbereiding en het beheer. Vergaderingen 
veranderen in een oogwenk. Dus moeten hardware 
en software even snel mee kunnen veranderen om 
focus en efficiëntie te bewaren. Het is tijd voor een 
systeem dat net zo flexibel is als de vergadering. Een 
systeem dat eenvoudig te installeren is, makkelijk te 
bedienen en gebruikersvriendelijk is voor de deelnemers. 
Het is tijd voor de volgende generatie van bedrade 
discussiesystemen. Met Confidea FLEX.

 Confidea FLEX is een nagelnieuw 
vergadertoestel met een aanraakscherm. 
Dankzij flexibele hardware- en software-
opties stemt het zich af op de behoeften 
van elke vergadering. Grote of kleine 
vergaderingen, voorzitter of afgevaardigde, 
eenvoudige discussie, stemmen of 
vergaderingen met simultaanvertaling: 
Confidea FLEX verandert met u en met de 
vergadering.



Flexibiliteit is belangrijker dan ooit. 

 » Integratoren willen hardware die eenvoudig 
te installeren en te configureren is, ongeacht 
de grootte of de locatie. Ze willen snelheid en 
opties. 

 » Voorzitters hebben duidelijke hulpmiddelen 
nodig om vergaderingen soepel te laten 
verlopen zonder verwarring of onderbreking.  

 » Afgevaardigden willen meer informatie en 
een beter zicht op de vergadering. Ze willen 
de juiste functionaliteit binnen handbereik.
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Schoonheid vanbuiten
én vanbinnen.

Het ontwerp van de nieuwe Confidea FLEX komt 
overal tot zijn recht: van een strakke vergadertafel in 
een directieruimte, over een gemeenteraadzaal tot 
een grote vergaderzaal. Het doel? Om modern design 
te combineren met een compacte vorm én stabiliteit. 
En hoewel het aanraakscherm misschien wel het 
middelpunt van de aandacht is, gaat het ontwerp van 
Confidea FLEX veel verder.

Confidea FLEX begint met een duurzame legering van 
zink en aluminium om een stabiel apparaat te creëren 
dat helemaal niet kantelt wanneer u de microfoon 
beweegt. Het werd vakkundig ontworpen om een 
vlekkeloze gewichtsverdeling te garanderen.

De buitenkant van Confidea FLEX verbindt een open 
oppervlakte met strakke rondingen om een speelse 
spanning te creëren. En het lage profiel neemt zeer 
weinig ruimte in beslag. Zo oogt Confidea FLEX tegelijk 
modern en toegankelijk.

Aan de binnenkant is elke millimeter van de 
elektronica uitgepuurd om te passen binnen de 
strakke beperkingen van het apparaat. Het resultaat 
is het meest compacte vergadertoestel met 
aanraakscherm op de markt.

Zie & voel
het verschil.
Het aanraakscherm van Confidea FLEX blinkt uit in 
extra bedieningselementen en informatie. Zo zien 
deelnemers relevante informatie afhankelijk van de 
context: agenda items, opties bij het stemmen en meer.

Confidea FLEX ziet er niet alleen anders uit, he 
voelt ook anders aan. Voor speciale interacties zoals 
stemmen geeft het scherm haptische feedback. Het 
simuleert namelijk de fysieke aanraking door zachtjes 
te trillen. Selecteer een stemoptie en het scherm zal 
reageren om een extra gevoel van vertrouwen te geven 
in het uitbrengen van een stem.

Voor gebruikers met een visuele beperking biedt 
Confidea FLEX ook tactiele markeringen onder de 
microfoonknop en onder het scherm om het apparaat 
voor iedereen gebruiksvriendelijker te maken.
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1 5.2-inch aanraakscherm met kleuren 

 Haptische feedback en antivingerafdruklaag

2 3.5 mm hoofdtelefoonaansluiting 

 Aan zowel de linker- als rechterzijde for maximaal comfort

3 Sleuf met badgelezer 

 Inclusief NFC: plaats badge of tik om te identificeren

4 Microfoonknop met verborgen LED’s 

 LED-pictogrammen lichten op afhankelijk van functionaliteit

 en van geactiveerde licentie: microfoon, dubbele deelnemer, 

 prioriteit

5 Tactiele markeringen 

 Drie puntjes onder de microfoonknop en markeringen  

 onder het aanraakscherm en de volumeknoppen

6 Microfoonconnector met schroefvergrendeling 

 Voor gebruik met Confidea microfoons van 30, 40 of 50 cm 

7 Ondersteuning voor Bluetooth® 

 Voor gebruik met Bluetooth®-hoortoestellen

8 Ingebouwde luidspreker 

 Voorzien van betere geluidsverwerking voor optimale 

 geluidskwaliteit

9 Dubbele status LED’s (achterkant) 

 Toon actieve microfoon of spreekverzoekstatus

10 Dubbele Plixus® poorten (onderkant) 

 RJ 45-conferentiepoorten voor op het Plixus® netwerk

11 Schroefopeningen (onderkant)

 Optie om het toestel aan de tafel te bevestigen

Echte flexibiliteit
binnen handbereik.
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Eén Confidea FLEX, 
vele gezichten. 

Door een flexibel licentiesysteem te gebruiken met 
behulp van software, past Confidea FLEX zich makkelijk 
aan de vergadering of de locatie aan. Van stemmen 
over simultaanvertaling en meer. Een eenvoudige tik op 
het scherm volstaat om een licentie te activeren of te 
deactiveren.

 » Laat microfoonknoppen oplichten afhankelijk van 

de functionaliteit (afgevaardigde of voorzitter)

 » Verander de prioriteit van een toestel in een 

handomdraai

 » Voeg eenvoudig functionaliteit toe of verwijder ze 

via een licentie

Het resultaat is een systeem dat kan meegroeien met 
de behoeften van een zaal. Voeg moeiteloos licenties 
toe en de functionaliteit van het apparaat wordt ook 
uitgebreid. 

Beschikbare licenties

Deelnemers zien meer 

 » Bekijk huidig agendapunt

 » Kijk wie er aan het woord 

is

 » Bekijk de spreektijd

 » Raadpleeg de sprekerslijst

 » Bekijk het aantal 

deelnemers in de wachtrij

 » Stem en bekijk resultaten

L-Vote    71.98.1401
Schakel opties voor stemming in

L-Identification   71.98.1402
Schakel indentificatie via badge in

L-Language   71.98.1403
Schakel kanaalselectie in voor vergaderingen met
simultaanvertaling

L-Dual    71.98.1404
Laat 2 deelnemers toe om één toestel te gebruiken

L-Bluetooth®   71.98.1405
Schakel Bluetooth® communicatie in

Voorzitters hebben controle 

 » Start en pauzeer 

vergaderingen

 » Gebruik volgende in de 

wachtrij om de volgende 

spreker te selecteren

 » Neem vergaderingen op

 » Beheer de agenda

 » Beheer stemsessies

Operatoren winnen tijd 

 » Voeg een aangepast 

welkomstscherm toe

 » Toon de naam van de 

deelnemer op het scherm 

voor vaste zitplaatsen

 » Toon een welkomstbericht
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Geniet van alle voordelen 
van het Plixus® netwerk. 

Confidea FLEX werkt naadloos op de Plixus®-
netwerkarchitectuur. Sluit gewoon een standaard 
shielded netwerkkabel aan en Confidea FLEX is klaar voor 
gebruik. En voorzien van stroom via het Plixus®-netwerk. 
De toestellen werken ook in een lus voor maximale 
betrouwbaarheid. 

Krijg ongeëvenaarde flexibiliteit en geavanceerde 
functies. Van kleinere kamers met alleen audio 
tot complexe grootschalige multimediaprojecten. 
Combineer inbouw- en tafelapparaten. Of mix 
bedrade en draadloze toestellen. Geef voorzitters 
nog meer controle over de vergadering met 
behulp van een multimedia-apparaat. En 
gebruik innovatieve en gebruikersvriendelijke 
simultaanvertaling. Koppel dat alles aan 
veelzijdige videodistributie om elke deelnemer 
een perfect zicht op de vergadering te geven. 
Alleen met Plixus.

 » Prestaties: meer bandbreedte, betere 
kwaliteit en minder latentie

 » Veiligheid: volledig beschermd tegen extern 
IP verkeer, bestand tegen interferentie van 
derde partijen

 » Betrouwbaar: zelfherstellende 
technologie voor kritieke en veeleisende 
conferentienetwerken

 » Gebruik standaard shielded CAT 5e-kabels
 » Gesloten kern, open periferie met Dante™
 » Tot 64 HQ audiokanalen
 » Tot 6 Full HD-videostreams
 » Lusbekabeling & hot-swap mogelijkheid

Voordelen
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Televic Conference HQ
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, België

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com

VOLG ONS OP »

Televic Conference France
120 Avenue Clément Ader
59118 Wambrechies, France

+33 3 74 09 52 76
conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Televic Conference U.S.
4620 Northgate Boulevard
Suite 120, Sacramento, CA 95834
United States

+1 916 920 0900
conference-us@televic.com

Televic Conference Asia
Room 703, 78, Jiangchang No.3 Rd
Zhabei Qu Shanghai Shi, 200436
China

+86 21 61 48 01 23
conference@televic.com


