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VERGADER SAMEN VANAF ELKE LOCATIE 
DOOR DE HANDIGE VIRTUELE 

VERGADERZALEN VAN ONZE FLEX ROOM 

Onze FLEX ROOM bevat 4 type meeting rooms, voor 
een prijs van 25€/maand, excl. BTW.  U kiest zelf op 
welk moment u welk type meeting room nodig hebt. 

➢ Meeting Room:   
De standaard vergaderzaal voor de KMO 

➢ Secret Room:   
De vergaderzaal voor de vertrouwelijke beroepen 

➢ Board Room:   
De vergaderzaal voor de grootste bedrijven 

➢ Class Room:   
De vergaderzaal voor opleidingen 

 

 Meeting 
Room 

Secret 
Room 

Board 
Room 

Class 
Room 

Maximum aantal 
deelnemers 

5 5 10 
50  + 3  

lesgevers 

Audio/Video/Chat Yes Yes Yes Yes 

Whiteboard/ 
Screensharing/ 
Documenten 

Yes Yes Yes Yes 

Opnames van de 
vergaderingen 

No No Yes Yes 

Peer-to-peer / 
geavanceerde 
versleuteling 

No Yes No No 

 

Neem contact op voor meer info of een demo 
Stuur een mailtje naar 
webmeeting@indatel.be of bel ons op het 
nummer 03/648.49.50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig 

✓ U hebt alleen een computer of draagbaar 

toestel en internetverbinding nodig 

✓ Stuur een uitnodiging met link per mail.  

Deelnemers hoeven alleen maar op de link 

te klikken. 

✓ Glasheldere spraak-en videocommunicatie 

Volledig beveiligd 

✓ Versleuteld om uw gegevens te 

beschermen 

✓ 100% geheimhouding met Secret Room-

service 

Geen gedoe 

✓ Geen software-installatie 

✓ Presentaties, agenda’s, nota’s en zelfs 

whiteboards delen via de browser. 

✓ Compatibel met Windows, OSx, Linux en 

de meest gebruikelijke browsers 

Voordelig 

✓ 25€/maand, excl. BTW (incl. 4 type 

meeting rooms)  

✓ Het aantal vergaderingen in een Flex 

Room is onbeperkt (*) 

✓ Het aantal organisatoren van 

vergaderingen is onbeperkt 

(*)  In 1 vergaderruimte kan 1 vergadering plaatsvinden.  Indien 

u graag meerdere vergaderingen gelijktijdig wenst te houden, 

hebt u meerdere Flex Rooms nodig.  Wenst u meerdere 

vergaderingen, maar op verschillende tijdstippen, dan hebt u 

met 1 Flex Room voldoende. 
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