Tips and tricks voor je keuze in het aanbod headsets en vergadersystemen.
Selectie op merken, prijs, beschikbaarheid en levertijd
Je kan op de site kiezen uit diverse merken.
We verwachten het komend jaar een mondiale schaarste op bepaalde toestellen. Daarom kozen
we bewust voor een samenwerking met een bedrijf dat diverse merken aanbiedt. Op de site van
Bechtle kan je per artikel de beschikbaarheid en levertermijn zien. Kijk dit zeker na.
Hoe je moet registeren op de site om aan scwitchkortingen aan te kopen vind je in de bijlage
‘stappenplan site Bechtle’.
We merken dat volgende merken meestal kwamen bovendrijven bij de diverse voorstellen die we
van bedrijven kregen. Ook kregen we van diverse organisaties positieve ervaringen binnen van
deze merken.
Het betreft: Jabra, Logitech, Poly, Epos (vroegre Sehnheisser) en Yaelink.
We geven in de oplijsting steeds enkele voorbeelden, maar kijk zeker ook naar de gelijkaardige
toestellen van de 5 bovenstaande merken (of andere merken die je kent of waar je goede ervaringen rond hebt gehoord)
Waarop letten voor de headsets?
Een oor of twee oren bedekt?
Voor thuiswerk is het interessant om te kiezen voor toestellen die beide oren volledig bedekken,
ook omdat dit vaak toestellen zijn met ‘noise cancelling’ (zie verder).
Als je toestellen kiest voor op kantoor en mensen toch liever niet volledig worden afgesloten van
de buitenwereld, kan je kiezen voor één oor systemen. Dit is zeker interessant voor mensen die
hele dagen op kantoor headsets ophebben maar daarnaast ook bijvoorbeeld met collega’s willen
overleggen, een onthaalfunctie uitoefenen,…
Noise cancelling
Kijk zeker of de toestellen noise cancelling hebben. Deze toestellen filteren het achtergrondgeluid
weg. Let wel, dergelijke toestellen zorgen voor rust.
Het is wat subjectief, maar niet iedereen vindt het dan weer fijn om als je een hele dag een koptelefoon opzet een hele dag afgesloten te zijn. Noise cancelling is dus interessant als je niet de hele
dag met een headset werkt.
Hou er ook rekening mee dat de toestellen nu vooral voor telewerk zullen dienen, maar als je noise cancelling voorziet, zijn ze ook interessant om op kantoor te gebruiken omdat je dan het achtergrondgeluid van op kantoor kan beperken.
Draadloos?
Draadloze toestellen bieden het voordeel dat je zonder kabel met je headset in de ruimte kan
rondlopen. Kijk zeker na hoe het draadloossysteem wordt aangesloten (usb, op computer, of ook
smartphone,…)

Met draad
Kijk zeker goed na hoe de kabel met je laptop wordt gekoppeld en of je laptop dit voorziet (usb,
minijack,…)
Met ingebouwde of zichtbare microfoon.
De duurdere toestellen hebben een ingebouwde microfoon die achtergrondgeluiden filtert. De degelijke basistoestellen hebben een zichtbare microfoon die aan een helder hangt. Vaak is dat zeker voldoende. Hoe duurder de headset, (vaak) hoe beter de microfoon.
Waarop letten voor de hybride vergadersystemen?
Vast of mobiel
De meeste toestellen die worden aangeboden zijn vrij statisch. In het aanbod zit ook de ‘meeting
owl’, een toestel dat je op een tafel in de ruimte zet en je makkelijk ook kan meenemen naar vergaderingen.
Kleine of grote vergadergroep?
Je maakt best een onderscheid op basis van het aantal deelnemers dat live deelneemt aan de
vergadering. Voor vergaderingen met max 6 tot 8 ‘live’ deelnemers zijn er een aantal ‘plug and
play’ voorstellen waar je zonder al te veel technische kennis of kabels mee aan de slag kan.
Je kan zelf de keuze maken voor een minimale of maximale invulling. Hieronder geven we de mogelijkheden waar je als organisatie best eerst een keuze uit maakt.
Enkel microfoon?
Als je kiest voor een microfoon zorg je er voor dat de deelnemers die online vergaderen iedereen
die live rond de tafel zit goed verstaat, en dat de personen die live vergaderen voor iedereen duidelijk verstaan baar zijn. Geen gedoe met diverse laptops waarvan slechts bij een het geluid opstaat, onverstaanbaarheid of feedbackgeluiden.
Interessante toestellen zijn
• Jabra speak 710
• Yealink CP900

Microfoon en camera
Met microfoon en camera zorg je dat iedereen in de zaal en online duidelijk verstaanbaar is en
zichtbaar.
Neem minstens een camera die 120 ° filmt. Let wel op want dan zijn de mensen die rechts en
links naast de camera zitten niet zichtbaar. Bij een camera van 180 graden, zijn die personen ook
zichtbaar.
De ‘meeting owl zit ook in het aanbod. Deze filmt 360 graden zodat de hele kamer zichtbaar is.
Interessante toestellen zijn
• Jabra speak 710 + jabra panacast
• Yaelink UVC30-CP900-BYOD
• Logitech meet up

Microfoon, camera en scherm
Je kan natuurlijk ook kiezen voor de combinatie met scherm zodat je ook iedereen die online
aanwezig is kan projecteren en beelden delen via het scherm. (Anders doe je dit via de laptop,
zoals je nu ook al via teams, zoom,… werkt)

Alle bovenstaande voorbeelden en merken zijn interessant, in combinatie van een scherm.
We geven geen specifieke voorkeuren voor schermen mee. De bekende merken bieden allemaal
degelijke schermen, die je ook via de site van Bechtle kan bestellen. Schat vooral de noodzakelijke (en mogelijke) grootte van het scherm in.
We gaan bewust niet in op aanraakschermen, maar willen bij voldoende interesse dit wel in januari
verder met Bechtle bekijken.
Waar nog op letten?
De meeste systemen zijn compatibel voor diverse programma’s (zoom, Skype, teams,…) Kijk voor
je beslist wel goed of het toestel niet specifiek voor bepaalde omgevingen zijn. Sommige toestellen zijn specifiek voor een windows omgeving. Ideaal als je bijvoorbeeld enkel met windows-toepassingen werkt, maar als je zowel met teams als zoom als … werkt kies je best voor toestellen
die alles aankunnen.
De sound&camera bars zijn vaak voldoende voor kleinere ruimtes. Als je een grote vergaderruimte
hebt, kan het soms nodig of interessant zijn een extra microfoon te voorzien.
(Maatwerk voor) grotere zalen ?
Interessante toestellen voor zalen tot 20 personen zijn:
• Jabra panacast 50
• Poly studio all in one
• Epos expand vision 3T
• Yaelink A20-010-TEAMS
• Logitech rally (+ evt expansion microfoon)
Wil je een systeem voor grotere vergaderzalen, of zalen die qua vorm afwijken (L-vorm, veel ramen, slechte akoestiek, grote zalen,…) raden we je meer maatwerk aan.
We spraken met de firma Bechtle af dat ze voor maatwerk zeker iemand (gratis) kunnen naar je
ruimte komen om mee te bekijken wat de minimale noden zijn. Die service bouwen we nog uit en
zal begin januari op poten staan. Ben je hier in geïnteresseerd, laat zeker al weten via info@scwitch.be en we houden je op de hoogte.

