
ALLES WAT U NODIG HEBT, 
NIETS TE VEEL.

Kies voor doorlopende, spontane samenwerking met join.me. join.me is ontworpen 

voor de snelle, uiterst mobiele werkplek van vandaag en is een app waarmee u direct 

online kunt vergaderen. Samenwerken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. join.me 

is een krachtige en voor iedereen gebruiksvriendelijke tool voor ad-hocvergaderingen 

en -presentaties. Het is de beste oplossing als u ideeën wilt uitwisselen en produc-

tief wilt zijn.

Inbegrepen bij de prijs:
Onbeperkte audioconferenties

• Binnenlandse en internationale-

nummers voor meer dan 45 landen

• Bellen via telefoon of computer via 

VoIP

• Speciale nummers gebruiken met of 

zonder schermdeling

Onbeperkt schermen delen

• Werkt met pc en Mac

• Venster of bureaublad delen

• Toeschouwers hoeven geen 

software te downloaden

• Delen met maximaal 250 deelnemers

Vergaderfuncties

• Annoteren & opnemen

• Wisselen van presentator & chatten

• Planningsfunctionaliteit voor 

vergaderingen

• Koppelingen voor vergaderingen in 

uw huisstijl

• Integratie met Salesforce.com

• Beschikbaar in zes talen

• Bubbles voor alle deelnemers

• Zien wie er aan het woord is

• Individueel dempen

Videovergaderingen

• Gebruikers zichtbaar in join.me-

bubbles met live video

• Werkt in vergaderingen met alleen 

video en tijdens scherm delen

• Beschikbaar in de bureaublad-app 

en in de browser (Chrome)

Apps voor mobiele vergaderingen

• Vergaderingen starten en direct 

presenteren vanaf een iPhone®, 

iPad®, of Android-apparaat 

• Direct een meeting starten vanaf uw 

Apple Watch™

• Sneller brainstormen met het 

mobiele whiteboard van join.me

Beveiliging

• Vergaderingen blokkeren

• 128-bits TLS-encryptie

Direct en eenvoudig samenwerken

• Deel uw scherm binnen enkele 

seconden

• Deelnemers hoeven alleen op een 

link te klikken om mee te doen

• Ideaal voor spontane samenwerking, 

demonstraties en project-reviews

Ook aan de IT-afdeling is gedacht

• Binnen 1 dag gebruiksklaar binnen 

het hele bedrijf

• Eenvoudig systeembeheer

• 128-bits TLS-encryptie

Voor ieder budget

• 1/3 van de kosten van vergelijkbare 

tools

• Betaalbare licenties voor gebruik 

binnen het hele bedrijf

• Overzichtelijke, niet-variabele 

factureringVragen? Bel +1.877.251.8373 of ga naar help.join.me.
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