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status van de AV keten

Status van de keten

Informatie voorziening klant

SLA / SSL

Factsheet

QRC

Organisatorisch

Contracten bij FM

Governance geregeld?

Fin. Stroom inzichtelijk

Visie / toekomstbeeld helder

TVB, RACI helder

Te regelen

Aanschaf georganiseerd

Onderhoud en beheer

Assistentie geregeld

Bottlenecks

Uitgangspunten dienst

Leverbaar als dienst?
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Leverbaar als dienst?

Status van de AV service-keten

Organisatorisch

Contracten bij FM

Governance geregeld?

Fin. Stroom inzichtelijk

Visie / toekomstbeeld helder

TVB, RACI helderInformatie voorziening klant

SLA / SSL

Factsheet

QRC Bottlenecks

Uitgangspunten dienst

Te regelen

Aanschaf georganiseerd

Onderhoud en beheer

Assistentie geregeld

Voorwaarden

Up and running

In-control

Aansturing op alle partijen

Alle contracten onder FM

Èèn rekening, aanspreekpunt voor klant

Leverbaar als dienst?

Deze map geeft weer wat er, per AV
serviceketen geregeld zou moeten
zijn.
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AV-SK_Opt

Stakeholdermap

SG

Ruben

Robbert

Arie Maarten

Apparatuur 

Opdrachtgevers

content / informatiesystemen

De AV-SK (AudioVideo Service Keten) bevat diverse

componenten, leveranciers en stakeholders die

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening

die aan de medewerkers van van ING en hun klanten

wordt geleverd. ING FacMngt is verantwoordelijk voor het

totaal, gezien vanuit een keten-perspectief, en wil hierop

grip en besturing hebben.

Gebruikers ING partijen, leveranciers

Security

Eigenaarschap / regie

Coördinatie & uitvoering

Binnen ING locaties

diensten

Verbindingen / connectiviteit Apparatuur

Locatiegebonden

Faciliteiten

Schoonmaak

catering

Externe partijen

CEDS-PC

ING FM OPS

Vergader en Presentatie voorzieningen

Talk&VisionSodexo banketing BlopsQuin??....ING CCB

Centale communicatie, events

Adresboek beheer DutchView

Service pointsVC / TelePrecence

Zalen overzicht HeuvelmanING FM MSP

Portfolio mngt

Service mngt

Locatie en functioneel verantwoordelijk

CameraOIB-MS Productmanagers

Infrastructuur verantwoordelijk

AVEX

Techniek

Voorganger van Heuvelman 2002-2006 IH

Heeft Auditorium ingericht

Leverancier schermen

ING global procurement

Mood media

Leverancier van de bubbels in de kantoren ..

'Integratie van content op

publieke zuilen'

Narrow casting

Service desk Click

Broadcasting
ISS technisch gastheerschap"de brug"

VC video bridge

Verbindingen

Wise-box

CateringHk events

IT PL DEA

schermen

touchscreen

dual screens

StarSight KPNLocal

suppo

rters

Reuters

OIB HelpdeskFM call centre
NOB / uitzendorganisaties,

contentleveranciers

ING TV

Local support dedicatedOnsite support

Onder OIB contract

Locaties

Bankkantoren

Hoofdkantoren

Vergaderlocaties

Directielocaties

Service corners

Ruimtes

Publieke ruimtes

Wie bepaald de content die

aangeboden wordt?

Vergaderruimtes

(wissel) werkplek

Voorzieningen

Weergave / beeldsherm

Opname / camera

Geluid / spin

Functionaliteiten

Planon, boeken van vergaderruimtes

Bewegwijzering, infozuil

Reuters, beurskoerzen

Verlengde van de sinaasappelkist....

Roadshows

Elfstedentocht

Presentaties, filmpjes, uitzendingen

Wie in control "op de afstandsbediening"

Apparatuur

Wise- box

Digitale whiteboards

Screen

Touchscreen

CEDS-pc

Spiders

Regiekamer

Beeld en

geluid 

Informatie stream extern

......

Legenda

Auteur: Martin van Vuure

Doel: speelveld verhelderen

Project: AV Service keten inrichting

opdrachtgever: ING/ FM / MSP

5/4/2012

File: IStakeholdermap.mmap

symbolen
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5 stappen om

service ketens

binnen FM te

organiseren

Situatie

ING FAcility Management is verantwoordelijk voor

facilities dienstverlening binnen ING. Onderdeel hiervan

zijn de AV (Audio Video) diensten. AV bestaat uit

componenten als Telecom diensten, werkplekdiensten,

av ondersteuning diensten. De AV  diensten worden

momenteel via verschillende tussenstations (OIBB,

regieorganisatie, Getronis verkoop, KPN ......) geleverd. 

Presenteren en vergaderen

Video & Teleconferencing

Narrowcasting / on demand

Broadcasting Ziggo ...

AV diensten on demand

FM heeft in deze situatie onvoldoende sturing en grip op de dienstverlening. 

RVB proces

Complicatie 

Om de door ING FM afgesproken service te kunnen leveren moet de

dienstverleningsketen georganiseerd zijn. Recent  bleken schakels in deze keten niet

optimaal te functioneren en onderliggende afspraken ontoereikend. De dienstverlening

bleek onvoldoende volwassen  / geborgd.

Om de dienstverleningsketen te

organiseren zijn een aantal stappen /

Deliverables noodzakelijk:

1: UNDERSTANDING / begrijp de keten.

Vorm een beeld van de keten vanuit een

aantal perspectieven zoals 

* techniek / componenten

* aansturing/ governance

* betrokken partijen en belanghebbenden 

* afspraken,informatie uitwisseling en

communicatie

* uitdagingen /issues en problemen

maak dit bij voorkeur visueel in één of enkele

platen.

2: ADVIZE / doe aanbevelingen. Geef een schets wat er zou moeten

gebeuren, veranderen om op korte en lange termijn tot verbetering te

komen. Schets enkele scenario's en maak een detailplan.

3: DECIDE

4: IMPLEMENT

5: EVALUATE

De bovengenoemde stappen zullen iteratief en in timeboxes doorlopen worden,

de (tussen) producten worden. Als de kwaliteit van de Deliverables nog niet

opdoet An de verwachting zal een hernieuwde iteratie worden gestart. 

Vraag 

Help ons met, in eerste instantie een plan

om de serviceketen verder te

organiseren. Dit plan focussend zich op

de voorfases van implementatie

(requirements en ontwerp?) en zou in de

maanden april - augustus uitgevoerd

moeten gaan worden 

Productdiensten catalogus

Draaiboek

Beschrijving service ketens

Kosten

Invulling

• Serviceketenregie

• Interfaces technisch en organisatorisch maken , beschrijven testen, afspraken, verbeteren, verhelderen

• Voorwaarde: openheid, uitwisseling en betrokkenheid op nivo vd schakels en de keten

• Voorwaarde: centrale info repositories

• Dilemma: Continue vs eventgerichte /

draaiboek dienstverlening

◦ Keten Test / checks inbouwen =>

garanties

◦ Opstart, verfris scenario's

◦ korte communicatielijnen, overhead

inbouwen, prioriteitsdiscussies vooraf

tackelen

• Uitgangspunten

◦ Iteratief:

▪  van irrelevant naar 80% dekkend

▪  Besluitvorming

▪  Van 80% naar  95% .....

◦ In tranches (timeboxes)  die te overzien

zijn

◦ Groeimodel qua beschrijving: continual improvement,

Review en infoaanlevering met en door betrokkenen

◦ Eigenaarschap

◦ Co-creatie, win/win, samenwerking

• KSF

◦ Interfaces ..... Interactie en integraal

◦ Techniek EN organisatie

◦ Pragmatiek en structuur

5 stappen

Begrijp de service keten

vanuit meerdere brillen 

Geef belang en achtergrond aan 

Zorg voor gedeeld beeld - bruggen tussen

de eilanden

E2e

Integraal beeld

Neem verschillende niveau's in ogenschouw

Stem af met betrokkenen 

Schakels

Zwakste schakel ..

Controleerbaarheid

Historie

Stakeholders 

Ketenplaat

Zorg voor een consistent en gedeeld

beeld van de keten

Analyseer en adviseer

over de service keten

Swot

Plateauplan / roadmap

Verbeteraspecten 

Maak afspraken en organiseer een regulier

keten verbeter overleg van uit de service

keten owner

Techniek 

Escallatie 

Verbeter

Soorten diensten

Continue

Events based

Maak meetbaar / toetsbaar of de keten

functioneel is

Sloepenrol

Ketentest e2e

Incident registratie

CommunicatieFormele Communicatie

Techniek ...

governance en aansturing

Onsite Support bekend maken / introduceren

in KPN portfolio

Informele uitwisseling: 'technicans talking to

technicians"

Besluit over roadmap / continual

improvement plan / plateauplan  voor de

service keten

Voer korte iteratieve sprints uit ter

verbetering, stap naar een volgend platea

Timebox 1 maand

Communiceer, lichtte, stem af

Do

Evalueer de sprint en maak een volgende

sprint bespreekbaar

Martin van Vuure

27/3/2012

ING FacMnt - 5 stappen om service Ketens

te organiseren.mmap

Draft - praatplaat
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iNetwerkplanning draft

Verzamel de requirements voor een keten

SLM'ers

Klanten, SG

Wat zijn de eisen/ wensen vanuit Security? 

Wat zijn de dingen die goed gaan, fout gaan. Knelpunten

Welke smaken / varianten hebben we?

Legenda

Martin van Vuure

AV Service keten inrichting

ING/ FM / MSP

5/4/2012

Service keten optimalisatie vragenlijst.mmap

Hoe ziet de standaard eruit? Design / architectuur

Stel templates / product descriptions op en stem deze af

Situatie analyse

Aanwezige oplossingen

Beslisdocument

Ketenbeschrijving

Vul de templates waar mogelijk

Knelpunten & gap

Volwassenheidsnivo

Verspreidt de (half) gevulde templates en plan interviews /

meetings ter aanvulling

Component eigenaar, keten eigenaar, locatieowner

Requirements en design

Stappenplan naar volgend

volwassenheidsniveau
Plan workshop om de vulling met elkaar te bekrachtigen /

definitief te maken

Implementatie en
borging Maak Obv de ws het document definitief
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AV Serviceketens in context

Toenemende vraag naar Audio

vIsuele dienstverlening

Gelukkiger , betere mdw'sHappy employee
Efficiency / effectiviteit

geen portfolio management op AVAudio Visuele service ketens zijn er met een reden,
een achterliggend doel. Het is goed te bedenken
wat deze redenen zijn. Deze plaat probeert een
aantal WAAROM's te identificeren en op te lijsten.
het idee is om bovenaan de hoofddoelen weer te
geven en daaronder de subdoelen zodat een soort
doel- middelen hiërarchie ontstaat.

samenwerken 2.0
AV is high visibility on AMPVisuele communicatie

Tijd en plaats

onafhankelijk werken
Eind-gebruiker

productiviteit toenamereiskosten reductieVerlaging CO2 footprint
Reistijd reductie

Huidige situatie omtrent AV is difuus
doelgroepgerichte

communicatie

Bankkantoren

Hoofdkantoren

Devices derden .....
Samenwerken

(/Collaboration)

Interacteren

BrainstormenVergaderen

Presenteren / toelichtenVerkopen

Informatie uitwisselen

boodschap voor de buhne 

sinaasappelkist sessieVoortgang doornemen

Instrueren UitleggenIdeevorming

Afspraken maken

buiten scope

sharepoint en document deling

OCS achtige zaken Verbinden

Presence

"Het nieuwe samenwerken ..."

Effectiever, efficiënter communiceren

Interne campagnes

Awareness

Compliance

Instructie

Kennisdeling / verspreiding

Lunchsessies

e-vergaderen, e-
interactie, vergaderen
2.0 / interactie 2.0

Van informatie delen
naar participeren 

Tijd en
plaatsonafhankelijk

HNW

HN vergaderen

HN communiceren HN huisvesten

Wisselwerklekken

clean desk

Bureaulampen, kasten, lockers

Post

Digitalisering

Parkeren

HN info uitwisselen

Een andere manier van

werken

Meer collaboratie, minder hierarchie

Output sturing ipv aanwezigheidspremie

Plaats onafhankelijk Thuiswerken

Device onafhankelijk

Anders communiceren

Anders managen

Andere manier van vergaderen 

Opener, visueeler

Veranderend gebruik

Minder reistijdvergoeding,

CO2, commute

Interactie met derden

Klanten

Leveranciers

Andere Fin. Instellingen

AV uitzending /

opnames creëert tijd en

plaatsonafhankelijkheid

Informatie van buiten

af beschikbaarstellen

aan ING

BUMA STEMRA actie rechten

Welke partijen?
Facility based

collaboration

video

Narrowcasting, webcasting

V&P

Events

personal collaboration

UC

Ocs

Devices, xv90, mobile, laptop

Conference card

Interne ambasadeurs

Distibutie

Train de trainer

Secretaresses

Beïnvloedend, mensen

met hart voor de zaak

Content based collaboration

Narrowcasting

BroadcastingBroadcasting

Kan signaal door KPN worden aangeboden?

interne communicatie
AV prestaties vergoten

effectiviteit van vergaderingen AV uitzending /

opnames vergroot

het publiek

Opslag & distributie

(tijdsonafhankelijk)
Term klopt waarshijnljk niet

Narrowcasting Storytelling

Minder reclame, meer verhaal

Communicatie

Kanalen/media

Kenniscafe Geen data overload
Interactie en infomatie

delen vereenvoudigen V&P
Webcasting

Nieuwe / aanvullende

manier van communiceren
VC&TP Interactie en informatie

delen buiten de ING

muren

Data aggregeren tot informatie,

informatie tot kennis
AV presentaties verbeteren

het overbrengen van de

boodschap Client simplicity

eenvoud qua aanmelden

eenvoud qua gebruik

eenvoud qua assistentie / support

eenvoud qua uitbreiding / aanschakelen

functionaliteiten

E-learning

Instructie

Inwerken

Events
Visueel

Inrichten / verbeteren / implementatieheeft communicatie

op afstand nodig Overtuigende communicatie

creëert betrokkenheid

Enterprice transparancy

heldere verantwoordelijkheden / RACI

process

heldere governanace

heldere doorbelasting

Regie / eigenaar / portfolio houder

Mogelijkheden

Scherm Touch

Opname en opslag, distributie

OCS integratie

Willen we het gebruik van AV echt

verhogen?

Faciliteren van "interventie- straten" oa i.h.k.v.

HNW.... 

Legenda

Auteur: Martin van Vuure

Doel: achterliggende doelen / redenen van AV opsommen.

Project: AV Service keten inrichting

opdrachtgever: ING/ FM / MSP

2/5/2012

File: IAV Serviceketens in contex.mmap

symbolen

Ander gedrag ......
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AV Serviceketens behoeftes en

mogelijkheden

Verlaging CO2 footprint
reiskosten reductie

Eind-gebruiker
productiviteit toenameVisuele communicatie

Interne campagnes

Awareness

Compliance

Instructie

Kennisdeling / verspreiding

Lunchsessies
Efficiënt 

Multifunctioneel

Uitwisselbaar

Eenduidig, gestandaardiseerd

Plaatsonafhankelijk

Client simplicity

eenvoud qua gebruik

eenvoud qua aanmelden

eenvoud qua assistentie / support

eenvoud qua uitbreiding / aanschakelen
functionaliteiten

Broadcasting

Paperless Aantekeningen kunnen makenop AV?

AV video ketens zijn er om bepaalde behoefen in te
vullen. Het is goed de requirements, PvE,
wensenpakket te inventariseren en vast te stellen.
Hoewel dit als achteraf sessie gezien kan worden is
het nuttig de bekende behoeftes vast te leggen.
Naast de behoeftes zijn er de (technische)
mogelijkheden. De balans tussen technology push
en business demand zal gevonden moeten worden
en bewaakt moeten worden.

Communicatie

E-learning
Gunstige flex ratio Enterprice transparancy

heldere verantwoordelijkheden / RACI

process

heldere governanace

heldere doorbelasting

Narrowcasting

V&P
Communicatieafdelngen binnen ING

Formulemanagement

OIB communications

Corporate communications

ICE

CCB

Webcasting

VC&TP

Mogelijkheden/ ontwikkelingen
in de vergaderzaal

Shared screenEvents

HNW goed voorbeeld doet goed volgen

Een andere manier van
werken

Meer collaboratie, minder hierarchie

Output sturing ipv aanwezigheidspremie

Plaats onafhankelijk 

Device onafhankelijk

Andere manier van vergaderen 

Anders coomuniceren

Opener 

Van tekstueel naar visueel

AV middelen

Flexibiliteit

Autonomie

Voorbeeldgedrag LGV

informatiebeschikbaarheid Leermogelijkheden / persoonlijke ontwikkeling

Kennisdeling

samenwerking

resultaatgerichtheid

touch screenDual screen

Screen met netwerkverbindng

Screen met PC 
Één aanspreekpunt

Problemen  / verstoringen

 Instructie

Adoptie en gebruik

Adviseur

Support

Partner

Overall verantwoordelijkheid

Desktop

Pc in vergaderruimteBeamer

overhead projector
Mogelijkheden leren kennen

Adoptie and usage programma

Instructie materiaal

Instructiefilmpjes

Mogelijkheden 'persoonlijk'
Personal screen

Skype achtige Proeftuin

OCS op laptop
Uitproberen Demo's

Legenda

Auteur: Martin van Vuure

Doel: achterliggende doelen / redenen van AV opsommen.

Project: AV Service keten inrichting

opdrachtgever: ING/ FM / MSP

2/5/2012

File: iAV Serviceketens behoeften.mmap

symbolen

Smartphone
Voorbeeld functieMobile video
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i_Support en onderhoud AV

middelen
AV support vergaderzalen DEA en AMP

AV support Narrowcasting /

broadcasting
DEA

Uitbreiden qua scope naar de nadere

HK kantoren 
dedicated local support

HA-HC

Top200, aangewezenenPC support AV Setup support

DLS ++

Narrowcasting casting /

broadcasting support 

Operationeel en technisch aanspreekpunt

Account beheer

Aan / uitzetten, operationele status in de gaten

houden

Visuele controles

Aanspreek punt voor onderhoud

AV setup-support voor

(reguliere) Events

Start: 15 sep. 12

DEA pilot

Op basis van bestaande apparatuur

Restaurant en Mooth zaal

T.b.v. Andere diensten als Events, NC

DLS+

Assistentie / AV setup support

01 aug. 12 - 01 nov. 12

DEA pilot

Op afroep / volgens planning

Via FM callcentre

ook voor de dienst "Events"

maar dan met gegarandeerde

beschikbaarheid van steun

expertise

"by walking around"  door de vergaderstraten op

de  wisselmomenten

Instructie / demonstratie

Assistentie behoefte zal pieksgewijs zijn. Een

ruwe inschatting is dat hier 15 min per week per

vergaderzaal mee gemoeid zal zijn

Het is de bedoeling dat de benodigde tijd  voor

assistentie steeds minder wordt door te zorgen

dat de expertise, in hapklare brokken, bij de

gebruiker beschikbaar komt. Enerzijds betekent

dit AV kennis van experts naar DLS en

anderzijds van DLS naar de klant (qrc, faq's)

Waarschijnlijk goed combineerbaar met Service

Point in gebouw 

T.b.v de diensten "V&P, VC"

Onderhoud AV middelen

Onderhoud AV middelen door  Heuvelman Onderhoud 

Bediening van AV apparatuur
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Vragenlijst AV service-keten 

Opdracht

Wat is wat u betreft de scope waarin naar de AV-SK gekeken zou

moeten worden?

Eigen afdeling ... + achter and...

Eigen organisatie ...

Organisatie + klanten / concurenten

Markt

wat is uw beeld van de AV-SK

Wellke activiteiten worden uitgevoerd?

Welke interactie vind (in)formeel plaats?

Waarom is wat u betreft AV-SK actueel geworden?

Visie en koers

is er een visie  AV-SK voor de komende 3 yr. 

Is deze top- down / bottom-up

Draagvlak

Zijn er AV-SK Principles  beschikbaar

Is er een beeld van de streef/eindsituatie?

Governance

Wie betaald AV-SK? Wie is gebaad bij AV-SK? 

Zijn er overlegvormen

Wie fungeert als eigenaar / opdrachtgever?
Wie is eigenaar van AV-SK

Op welke agenda staat AV-SK

Hoe vindt besluitvorming mbt AV-SK plaats?

Huidige situatie

Techniek & systemen

Toegankelijkheid
Web?

Waar

Gebruik? Performance van AV-SK..

Sharepoint

Database e/o vrij tekst... Visuele kennis...

Processen

Hoe vindt communicatie plaats mbt AV-SK?

Worden ervaringen gedeeld?

Hoe vindt problemsolving plaats?

Worden verbeterinitiatieven genomen?

Is er sprake van ontwikkeling m.b.t AV-SK

proces

In hoeverre worden nieuwe kennis idee en uitgeprobeerd

Welke tools / processen worden gebruikt binnen

de AV-SK?

Forums

Blogs

Nieuwsbrieven

Qrc's

Faq's

SharePoints

PDF magazines

Publicaties intern

Publicatie extern

Wist-U-datjes

Twitter

Wiki

Hoe vindt kennis distributie plaats?

Mensen

In hoeverre wordt de rol van AV-SK manager onderkent?

Wie voeren AV-SK gerelateerde activiteiten uit?

Vaardigheden Wat wordt er ondernomen om de AV-SK beter te maken?

Gebruikers (participatie)

Is er zicht op de kennis wensen van gebruikers/ klanten?

Zijn er instructies voor gebruikers?

Algemeen

Wat zijn de aspecten van AV-SK die wat u bereft gem esters zou

en moe.ten worsen?

Welke aspecten zijn wat u betreft vvv?

Welke personen zou ik moeten  spreken ( huidige situatie, wensen,

ideeën, visie, totaalbeeld, benefits)

Welke mensen zijn betrokken bij AV-SK

Uitvoerend

Proces Eigenaar?

Improvement

Meten / rapportage

Kwaliteit

Design / ontwikkeling  / definitie / improvement

Wat maakt dat actie nu nodig is? (tot nu uitgebleven is?)

Componenten / 

Organisatie

Proces
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AV V&P

onvolwassen 

Inzicht in de

serviceketen

Decompositie van de dienst

Techniek

Uniformiteit binnen pand en over de panden

heen ontbreekt

geïntegreerd boeken van ruimte en VC

Verantwoordelijkheden 

Communicatie

Meerdere aanspreekpunten

voor gebruiker

Afspraken 

Assistentie AV steun

niet georganiseerd

Eenvoud

Complexiteit van boeken

Dummy proof gebruiks-

handleiding ontbreekt

AV algemeen

onvolwassen

Eenvoud

Weinig integratie/ hergebruik van faciliteiten over de AV ketens heen

Geen zicht op kosten en capaciteitsmodel

Geen dummy proof

bediening

Afspraken 

Assistentie AV steun

niet georganiseerd

Communicatie

Promotie gebruik niet geborgd

Visie, roadmap niet aanwezig

Meerdere aanspreekpunten

voor gebruiker

Inzicht in de serviceketen

inzicht in de keten ontbreekt

Relaties niet helder

Inventaris niet helder

Verantwoordelijkheden 

Niet helder wat verwacht kan worden

Rolverdeling en RACI niet helder

Verdeling OIB en FM

Eigenaarschap  / trekkerschap AV dienst  niet

helder (wie Mr/Ms Event, V&P, NC/BC)

Techniek

Standaardisatie ontbreekt

Meerdere informatiebronnen

omtrent CI's

AV Events

onvolwassen

proces

Boeken van Webcast faciliteiten verloopt via formulier

Ieder event lijkt een broodje speciaal

Draaiboek en uitvoering

intake 

Communicatie

Incidenteel karakter, eventcalender

Meerdere aanspreekpunten voor gebruiker

Verantwoordelijkheden 

Geen e2e verantwoordelijke voor het slagen van het event

Organisatie van event en registratie lopen door elkaar

Coördinatie bij CCB resp ED

Eigenaarschap webcasting apparatuur en studio's niet bij FM

Organische gegroeid, geen afspraken

Inzicht in de serviceketen

Decompositie van de dienst

Beschrijving van proces, draaiboek niet gemeenschappelijk

Techniek

Voorzieningen ontoereikend, vertrouwen ontbreekt

Efficiënt gebruik van faciliteiten

Afspraken 

veelal ad- hoc georganiseerd

Deelafspraken niet over de serviceketen

AV NC en BC in de

kinderschoenen

Onbekendheid

Pand info

HR

Technologie groeit sneller dan behoeftes.

Technolgy push gaat harder dan de marketing

pull. Er is promotie nodig om de mogelijkheden

te benutten. 

Uitdagingen

Het gestructureerd aanbieden van faciliteiten en

content en NC/ BC als systeem laten werken. 

Communicatie afdelingen

moeten" aan het roer"

Communicatie

Beperkt aantal bron / doelgroep combi's

Geen plan / roadmap voor faciliteiten

Verantwoordelijkheden 

Business Owner / demand partij ontbreekt

Techniek

Technische initiatieven zonder borging

geïntegreerd boeken van ruimte en VCeiland

insteek

Van koper en COAX naar X naar

gemeenschappelijke netwerkinfrastructuur

Inzicht in de

serviceketen

Begripsverwarring

Inzicht in de mogelijkheden vooral op technisch

vlak, tweeling bij Communications afdelingen. 
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Het 'AP model' voor AUDIO VIDEO

dienstverlening

Wat verstaan we eronder?

Hoe samengesteld?

Hoe ontstaan?

Visie / ideeën ...

Welke afspraken gelden (Welke afspraken

zouden nog gemaakt worden)?

Intern?

Met leveranciers?

Door wie bekrachtigd (te bekrachtigen)

Wat betekent het AP model voor de andere

panden?

AP bevat alles, andere panden dwarsdoorsnede

/ selectie

Wat zijn de onderliggende afspraken? Wat moet algemeen gemaakt worden

Wat is/ moet afgesproken worden mbt interne

rolverdeling?

Zie Adobe Idea bestand



13/29 Audio Visueel_reader-Martin_van_Vuure (13/29)2013-05-09 15:43:00

i_AV_general processes

1 Buy / purchase

1.1 apparatuur en producten

1.2 diensten

2 installeer en configureer

2.1 aanleggen

2.2 testen / accoderen

2.3 installeren 

3 Onderhoud

3.1 correctief

3.2 adaptief

3.3 preventief

4 service

4.1 support4.1.1 storingsafhandeling

4.2 assistentie

4.2.1 gepland

4.2.2 ad hoc

4.2.3 gepland

4.3 bediening

4.3.1 bedienen / instellen / produceren

4.3.2 brug, verbindingen

4.4 instructie

4.4.1 verzorgen van instructie

4.4.2 QRC, beschikbaar stellen handleidingen

4.5 vragen en assistentie

5 beheren5.1 configuratie beheer

6 gebruik

6.1 boeken

6.2 benutten / uitvoeren

7 rapporteren gebruik
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AV storingsafhandeling

Martin van Vuure

30/10/12

AV storingsafhandeling.mmap

Stappen met plaat

Legenda

Klant
Neemt AV

diensten af

Vergaderen en presenteren

Onlone collaboration

Events

Webcasting

Narrowcasting

Broadcasting

Overige diensten

Verstoring van de standaard AV

dienstverlening 

VC brug
Sodexo, BQT

020-5636153

Service Point

020-3117777

Call registratie? Assistentie

Hulp bij ongevallen,

vragen, realtime

Loketfunctie

Call centre Beek, MS, IT-SD

0800-0018

FM cc

020-5848080

Registratie / communicatie

Sluiten, omzetten vergaderfaciliteiten

Melding eindgebruiker

Rapportage over performance .....Trends

Juiste oplosgroep

Diagnose FLS
Catering manager, Sodexo

Vragen / open issues bij

storingsafhandeling

Wat gebeurd er met NIET AV verstoringen van de service?

SP registreert naar mijn idee NIET in planon.

Rol FMcc

Carmen - doen

snelheid klant snel helpen

toegevoegde waarde voor klant

bereikbaarheid van mensen ter plekke

(in eerste instantie) geen rol FMcc

Locale oplossingen

Rob (en deels mij) - proces

monitoring

SPOC bij FMcc, altijd een rol

Regie op lopende vragen

Centrale oplossingen

{naar mijn idee is het niet OF/OF maar juist

EN/EN}

Hoe komen de herstel verzoeken / storingen bij de leverancier

Heuvelman

Oplossen 

Vervangen  / repareren KPN, Avex KPN, T&V

Onderhoudsflow

Afspraken Garantie

Activiteiten

Controle / preventief

Reparatie

Vervanging

faciliteiten Reservepool apparatuur

Betaling en verrekening

Voor vergaderzalen moet vooral vervanging

geregeld zijn

Afspraken cruciaal voor bepaalde componentenauditorium

Mega video walls

Inkoopflow

Vastgestelde specs standaard configuratie

Projectmatig

Inkopen o.b.v. Standaard bij verschillende

leveranciers

Opnemen van de gegevens in de pand

database / pandprofiel

Verzoek bij standaard leverancier uitzetten cq

de drie partijen die hiervoor gekozen zijn.

In beheer bij ...
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hoe ziet de "Soll

situatie mbt AV"

eruit?

Inzichtelijk

Heldere governance

Een ieder weet wat hij doet/ moet doen

E2e verantwoording

Raci

Minimaal aantal levereanciers

Eigenaarschap en verantwoordelijkheden helder

Stappen en processen zijn helder

Innovatie en vernieuwing georganiseerd

Service herhaalbaar

Diensten afgebakend en inkoopbaar Diensten beschikbaar

Communicatie Communicatielijnen helder

Toekomst

Vervangingstrategie

Uitrol strategie, promotie van gebruik 

QuickWins

Kpi's

KT actionplan

LTroadmap

Gebruik

Simpele gebruik instuctie

Assistentie aanwezig

Groeiend gebruik

Effectief en efficiënt gebruik van de faciliteiten

Infrastructuur betrouwbaar en stabiel

te nemen maatregelen
Organiseer reguliere meetings met de

inhoudelijk betrokemnen binnen de service

keten

Maak de RACI gezamenlijk helder. Eerst op

hoofdlijnen dan op activiteiten 

Stel, in samenspraak met HNwW programma,

een promotie campagne samen voor gebruik

AV middelen

Waar het, naar mijn idee, uiteindelijk qua

AVserviceketens op neer komt zijn twee dingen:

1 client simplicity

1.1 makkelijk bruikbaar

1.1.1 Handleiding

1.1.2 Instructie en uitleg

1.2 makkelijk bestelbaar

1.2.1 Promotie 

1.2.2 Bekendheid

1.3 herbruikbaarheid

2 enterprise  transparantcy

2.1 helderheid in de serviceketens 

2.2 helderheid in de samenwerking

2.3 heldere afspraken2.3.1 Helderheid en afspraken over 

2.3.1.1 Aanschaf

2.3.1.2 Onderhoud

2.3.1.3 Support en assistentie

definiëren de rol van PR centrum manager,

evenement manager
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i_ AV regie

Uitgangspunten voor regie

Simpel

O.b.v. GBV

Verklaarbaar / controleerbaar Ontzorgend

Verantwoording nemend

Als expertise ontbreekt dit bij de partners halen

Over de gehele keten

Partner

Zoveel mogelijk in één hand, managen als één

geheel

Zodat helder is wie de witte plekken managed
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HNW en AV

Nieuw / anders communiceren

Van tekstueel naar visueel

Van kantoor naar het huis

van hiërarchisch naar "samen", gedeeld, open,

samen eigenaar
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FM en Regie op "vergaderen"

Doel

Er wordt veel over regie gepraat maar het begrip is te ambivalent

om te kunnen vatten. We moeten helder maken wat we met Regie

willen cq wat er gebeurd als we dit niet inrichten....

Meer controle / meer Grip / Beter planbaar

Waarom

definitie

Functioneel beheer 

Demand / supply

Sturend / Operationeel 

Responsable (eigenaar) vs accountable (doing)

.........

Stellingen

Regie is met name organisatorisch

Regie is het vinden van de juiste balans in 

controleren en zelf-doen

outsourcen

Betrokkenheid en contracten mangen

Materie deskundigheid en procesmatig

De standaard situatie en de uitzondering

Welke kennis / kunde moet je hebben om te regiseren?

Vragen

Wat verstaat FM onder Regie?

Waar zou het moetenj liggen?

Is er, gedurende de demand- supply relatie, een verschuiving

gaande ...

Uitgangspunten voor regie

Simpel O.b.v. GBV

Verklaarbaar / controleerbaar

Ontzorgend

Verantwoording nemend

Als expertise ontbreekt dit bij de partners halen

Over de gehele keten
Partner

Zoveel mogelijk in één hand, managen als één geheel

Zodat helder is wie de witte plekken managed

Workshop vraagstelling 

Wat verstaan we eronder

Governance

Gebruikers betrokkenheid

Contract management 

Verander management ....

Hoe past dit binnen het tool? 

Waar scheiding?

Technisch <> organisatorisch intern > Organ. Extern >

contract

Scope

Intern / extern?

Processen

Leveringsketen

Incident / ticket mbt oplosgroepen, aanvragen /

categorieën

Wat zou er moeten zijn wat er op dit moment niet is? 

Waarom willen we Regie?

Waar gaat gaat het fout .... als we geen regie

hebben. 

Beoogde output van de workshop

resultaatEisen voor een service management toiol

Advies voor

Governance van Nieuw VITO

Project governanace

Klant interactieKlankbord groepen

Welke methode volgen we naar het beoogde resultaat
.......

Panden

Events vs V&P

Events
tijdelijke samenwerkng, pieken

V&P
permanent

AV Video Conferencing

Service

Turn-key Service

AV V&P

Vergaderen

Links

Regie

Box-iPad

Requirements Regie.mmap

FM

PMT Bouw en Techniek

AV

Deudekom?

PMT FS

Catering (eten en drinken)

Schoonmaak

groenvoorziening

automaten

PMT Logistiek 

Complicatie

veel partijen betrokken bij turn-key dienstDienst is niet turnkey

1. opvolging leveranciers /2. Terugmelding door leverancies

Voor wat betreft de controle is 'de cirkel niet rond / gesloten'

Er zou één partij aanspreekbaar moeten zijn op de dienst verlening

(eigenaarschap)

wie komen er allemaal in de vergaderzalen

Wie zijn nodig voor Events

SPOC

Ontwikkelingen

aandeel van verzorgde lunches/vergaderingen

verminderd

technische ondersteuning wordt belangrijker

AV portfolio in ontwikkeling

Situatie

Veel leveranciers, disciplines

veel betrokkenenmeerdere PMT's

Doel van regie

goed werkend evenement / vergaderfaciliteiten

conform kwaliteitsverwachting:
schoon, werkend, gesupport

ARBO technisch
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Events - activiteiten

Bestellen

Goedkeuren

Uitleveren

Installeren

Testen

Opleveren

Boeken Opvoeren in Click / Planon

Door BQ Office: Events, maatwerk

Door callcentre(zaal, borrel, standaard)

Intake

Wat kan geleverd worden

Expertises

Match behoefte en oplossing

Inschatting van het afbreukrisico / complexiteit

door door Sodexo

Intake face2face

Vooral Events in Auditorium, Restaurant, Jeroen

Bosch

AV wensen / afstemming

draaiboek

Betrokkenen

BQ manager

AV expert

fac. mngr

Sodexo

Afstemming achterliggende partijen

Aansturing van ... Via Planon

Schoonmaak

Beveiliging

Heuvelman

deudekom

Meubilair

Ii

offerte naar klant

Sodexo met onderliggende leveranciers

dutchView

Voorbereiden

Rollen

Assistentie verlener voor AV en presentatie

Uitzenden

Webcast operator

Remote camera operator

Producer

Regisseur, technisch regisseur

facilitair / lokatie

Beveiliging

Parkeerwachter

Hostesses

Event manager Event regisseur 

Boven de partijen staand

Lijntjes met de partijen

Aanspreekpunt voor

"De board"  / staven /

opdrachtgevers

banketing

Presentatie en

uitzending

Eindverantwoordelijke
Helicopterview

"Een soort manager PR centrum ....."

"Strak coördinerend"

Technical support 

Begeleiden Events 

Afbreukrisico

Externe uitzending

Gasten 

RVB

AV middelen

Video wall

Geluid

Microfoons

Achtergrond muziek

Internet verbinding en twitteren

Assistentie

Webcast

Harddisk

Camera

Twitterfontein

Storingen 

DV werk

Productie

Registratie

Licht en geluid

Uitzenden (Live) Technische ondersteuning

Opslaan en beschikbaar stellen van AV

materiaal

KG techische organisatie vanity CCB
Aanleveren names / emailadressen voor

webcast, top200

Wireless regelen

"spreekunit, microfoons" 

Catering
gastheerschap

Assisteren Begeleiding van de AV setup

Instrueren 
Regie

Coördinatie 

Opstellen draaiboek

Planvorming

Organisen en afstemmen

Op deelaspect

In goede banen leiden ....

Beslissingen nemen indien noodzakelijk

Leveranciers aanspreken

Overall / integraal

Kent de stakeholders

Organisatoren 

Opdrachtgevers

Leveranciers

"is de bovenliggende partij", is

eindverantwoordelijke 

End to end

Door veranderingen in techniek, andere panden, andere stakeholders

verschuift de scope van de regie. voorheen banqueting

Verantwoordelijkheid nemen voor het succes

van de service / event
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i_AV_general processes

1 Buy / purchase

1.1 apparatuur en producten

1.2 diensten

2 installeer en configureer

2.1 aanleggen

2.2 testen / accoderen

2.3 installeren 

3 Onderhoud

3.1 correctief

3.2 adaptief

3.3 preventief

4 service

4.1 support4.1.1 storingsafhandeling

4.2 assistentie

4.2.1 gepland

4.2.2 ad hoc

4.2.3 gepland

4.3 bediening

4.3.1 bedienen / instellen / produceren

4.3.2 brug, verbindingen

4.4 instructie

4.4.1 verzorgen van instructie

4.4.2 QRC, beschikbaar stellen handleidingen

4.5 vragen en assistentie

5 beheren5.1 configuratie beheer

6 gebruik

6.1 boeken

6.2 benutten / uitvoeren

7 rapporteren gebruik



21/29 Audio Visueel_reader-Martin_van_Vuure (21/29)2013-05-09 15:43:01

Opzet beschrijving service portfolio

Inleiding

scope

aanleiduing

scope

Opzet beschrijving per service keten

Ontwikkelen

specs, 'wat we leveren'

product / dienstbeschrijving

 SSL / dienst

(af te sluiten) contracten

met onderwerpen zoals

Beheren

manier van inkopen (mngt service, investering,

huur)

betrokken partijen / rollen / leveranciers

LCM / vernieuwing

loketen / ingang

day-to day activiteiten, dagelijks beheer

Muteren

projecten, hoe omgaan met de uitrol / aanschaf

van middelen

afroepcontracten

Bestellen / uitrollen

Wat zou in de beschrijving van een keten in

ieder geval naar voren moeten komen?hoe te

bestellen

relatie

afhankelijkheden

contracten

stakeholders

contractering

gebruikersperspectief

ontwikkelingen en richting

WAAROM, WAAR, WANNEER

WAT

WIE

HOE

hoe te bestellen

storingsafhandeling

onderhoud
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Missie - visie AV

Martin van Vuure

12/10/2012

Missie - Visie AV.mmap

Realisatie in de vorm

van sprints

1 Maak template

2 Beoordeel en becommentarieer

3 Vul template voor één keten

Herhaal voor de volgende keten

6 volwassen

AV serviceketens

1 Vergaderen en presenteren

2 Video conferencing en Telepresence

3 Events

4 Narrowcasting

5 Webcasting

6 Broadcasting

besluitvorming

projectgroep over

verbeterinitiatieve

1 voorstel PG

2 akkoord PG

3 akkoord SG

4 terugkoppeling SG

Strategie

SPOC Turn-key diensten
Kennis- en informatie zo dicht

mogelijk bij gebruiker
Eenvoud voor techniek Laagdrempelig

eenvoud in gebruik,

simpel
Snelle en adequate support pandgebonden

Plug and playtransparantie

Gebruikgemak

In voor de klant

herkenbare termen
gebruikers betrokkenheid

Integraal, via netwerk Uniforrm

Guiding principles

eenvoudig werkende AV

voorzieningen die gebruikt worden

Communicatie
Heldere

governance 

Professionele

dienst

Georganiseerd en IN-

Control
ontmoeten

Heldere

organisatie

HNW

Plaatsonafhankelijk

O,6 werkplek

Ontzorging op AV en

techniek vlak
Kennisuitwisseling

Faciliteiten

die

GEBRUIKT

worden

Visueel

Simpele

informatiestroom

BedieningsgemakVisie informatie uitwisseling collaboration

Heldere communicatie

Missie Wij zorgen dat AV werkt.
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/Missie - visie AV/eenvoud in gebruik, simpel

# 1 client simplicity

## 1\.1 makkelijk bruikbaar

* 1\.1\.1 Handleiding

* 1\.1\.2 Instructie en uitleg

## 1\.2 makkelijk bestelbaar

* 1\.2\.1 Promotie

* 1\.2\.2 Bekendheid

## 1\.3 herbruikbaarheid

/Missie - visie AV/transparantie

# 2 enterprise  transparantcy

## 2\.1 helderheid in de serviceketens

## 2\.2 helderheid in de samenwerking

## 2\.3 heldere afspraken

* 2\.3\.1 Helderheid en afspraken over

    * 2\.3\.1\.1 Aanschaf

    * 2\.3\.1\.2 Onderhoud

    * 2\.3\.1\.3 Support en assistentie

/Missie - visie AV/Heldere  governance 

----

# Heldere governance

## Een ieder weet wat hij doet/ moet doen

## E2e verantwoording

## Raci

## Minimaal aantal levereanciers

## Eigenaarschap en verantwoordelijkheden helder

/Missie - visie AV/Missie/Wij zorgen dat AV werkt.

De missie van FM is: “Wij maken werken mogenlijk”. In het verlengde van dit statement geldt voor de

AV ketens als missie: Wij maken Audio Visuele communicatie mogelijk. Wij streven naar vlekkeloze

AV dienstverlening op het vlak audioele en visuele communicatie (vergaderen& presenteren,

videoconferencing, events , narrocasting en broadcasting) voor de HK hoofdkantoren.
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AV-Producten of diensten;

technische- of functionele services

Functionele services

Overleg en presenteren

Tekenen en schrijven

SCRUM meeting

Overleg (met verbale, non-verbale en visuele

aspecten) op afstand 

Ontmoeten op afstand

Interactief informatieuitwisselen met grote groep

collega's, netwerken, catering.

Opnemen en uitzenden Info voorziening aan groepen via internet

Informatie / beeld / geluid verspreiden naar

doelgroepen gericht

Uitzenden van externe informatie, TV kijken

De klant wil ....

Uiteindelijk: "Informatie uitwisselen",

collaboration, communiceren

Technische services

Vergaderen en presenteren

Online colaboration

video conference

Teleprecence

Evenementen

Webcasting Webinars

narrowcasting

Broadcasting

Vanuit het AV portfolio leveren wij ....

Huidige benaming

Of moeten we technische termen en functionele

termen combineren? 

Leveren we technische services of

functionaliteiten?

Overwegingen in

de discussie

Als het te groot is blijf je erover discussiëren.

Hebben we het over vergaderen ==> informatie

uitwisselen ==> samenwerken  

Hoogover is de situatie te complex om

actionable te worden

kleine stukjes zijn overzienbaar, hap klare

brokken
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PBS AV service keteninrichting -

implementatie

Organisatie van  portfolio

Tender

Webcasting overname plan

Financieel plaatje, due dillegence, organisatorische

concequenties

Klankbordgroep

Klantklankbordgroep

Selectie Plan NC

Stakeholder overzicht NC

OIB afstemming

Per keten

V&P

Geborgde uitrustingsniveaus

Organiseren besluitvorming  uitrustingsniveaus

Bestek uitrustingsniveau's V&P

aangepaste policies en procedures

AV setup support

Criteria voor uitbreiding

NC

Roadmap NC / BC

Events

Organiseer PR centrunm

AV adoptieprogramma presenteren en VC

Ketenvolwassenheid groeimodel

Beschrijvingen

portfolio beschrijving

Aanschaf flow

Inventaris overzicht

Beschrijving AV ketens

Afspraken

AV storingsafhandeling

Decomposities AV serviceketens

Ketenanalyse

AV investeringsplan

AV visiedocument

AV Missie en visie

Consequenties AV op FM

Overzicht Fin.stromen

Ketenindeling

vragen, interviews en verslag

verificatie indeling bij peers

vergelijk indeling AV portfolio

RACI matrix

template

review

QA

Vulling met Events

Vulling met V&P

Vulling met  ....

FactsheetQRC

QRC VC

QRC interactief scherm

Spreekplan 

Beschrijving AV dienstverleningsketens

AV implementatieplan

Turnkey matrix voor de 6 AV serviceketens

Decompositie ...
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Tijdslijn Webcast

Possible clients

Social media people Questions

Expected usage

Board

Webcast als een

FM dienst

Faciliteiten dubbel uitvoeren

Transfer of responsabiliteit

Check moment 

Wissen, Jue, Neijzen, Noordaa

Due diligence

BC

Bemensening

Process

Skills / kunnen we dit

Organisatie

Geld

Wat gaat het kosten, wat levert het op

Financieel

Organisatorische concequenties

Waar hebben we het over

Schaduw draaaien
Inwerken Afspraken dienst verlening

Huidige opdrachtgevers

Generieke opdarchtgevers

Meeting 11-10-12Principal Agreement to

move responsibilities

Doorbelastbaar maken Fact gathering 
Budget overhevelen

Overnemen resources

Overname personeel

Overnemen apparatuur

intention to deliver

Webcast as a FM service

Start: 14 aug. 12
Overall PoV webcastingBoeken in Click!

Boeken van webcasts

Ruimtes

Bemensening ... Requirements gathering
Exploitatieplan van de studio

Locatiebeslissing

Aanvullende investeringen
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AV storingsafhandeling

Martin van Vuure

30/10/12

AV storingsafhandeling.mmap

Stappen met plaat

Legenda

Klant
Neemt AV

diensten af

Vergaderen en presenteren

Onlone collaboration

Events

Webcasting

Narrowcasting

Broadcasting

Overige diensten

Verstoring van de standaard AV

dienstverlening 

VC brug
Sodexo, BQT

020-5636153

Service Point

020-3117777

Call registratie? Assistentie

Hulp bij ongevallen,

vragen, realtime

Loketfunctie

Call centre Beek, MS, IT-SD

0800-0018

FM cc

020-5848080

Registratie / communicatie

Sluiten, omzetten vergaderfaciliteiten

Melding eindgebruiker

Rapportage over performance .....Trends

Juiste oplosgroep

Diagnose FLS
Catering manager, Sodexo

Vragen / open issues bij

storingsafhandeling

Wat gebeurd er met NIET AV verstoringen van de service?

SP registreert naar mijn idee NIET in planon.

Rol FMcc

Carmen - doen

snelheid klant snel helpen

toegevoegde waarde voor klant

bereikbaarheid van mensen ter plekke

(in eerste instantie) geen rol FMcc

Locale oplossingen

Rob (en deels mij) - proces

monitoring

SPOC bij FMcc, altijd een rol

Regie op lopende vragen

Centrale oplossingen

{naar mijn idee is het niet OF/OF maar juist

EN/EN}

Hoe komen de herstel verzoeken / storingen bij de leverancier

Heuvelman

Oplossen 

Vervangen  / repareren KPN, Avex KPN, T&V

Onderhoudsflow

Afspraken Garantie

Activiteiten

Controle / preventief

Reparatie

Vervanging

faciliteiten Reservepool apparatuur

Betaling en verrekening

Voor vergaderzalen moet vooral vervanging

geregeld zijn

Afspraken cruciaal voor bepaalde componentenauditorium

Mega video walls

Inkoopflow

Vastgestelde specs standaard configuratie

Projectmatig

Inkopen o.b.v. Standaard bij verschillende

leveranciers

Opnemen van de gegevens in de pand

database / pandprofiel

Verzoek bij standaard leverancier uitzetten cq

de drie partijen die hiervoor gekozen zijn.

In beheer bij ...
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Stappen naar Narrowcasting

NC

Enterprise to employee e2e communication Distributiemedium van visuele communicatie

Digital signage Faciliteren van informatie uitwisseling

Implementatie

Pandgericht

Beeld bibliotheek

Gelijktijdige ontwikkeling van faciliteiten/

infrastructuur, diensten/activiteiten en

content/informatie-stromen

Selectie

Longlist

Keuze criteria

Shortlist

Keuze

Max 2 maanden doorlooptijd

Oriëntatie

Stakeholders 

Techniek leverancier, OIB

Facilitair

Content

Communicatie Owner

Wie moeten

betrokken worden ....

Mogelijkheden

ED filmpjes

Sinaasapplelkistsessies

Social media, twitterfeeds

Kennismanagement tips & trucs

Wist u dat'jes, afdelingsnieuws

Cbt's en compliancy in gezamenlijkheid 

Opleiding, inwerken

Sodexo: menu van de dag

Integrale lunchmeetings

OrangeTV, YouTube channel

Met NC kun je .....

Requirements

Over het standaard netwerk moeten lopen

Uitbreidbaar per pand

Minimale effort, hoge zelfredzaamheid

Standaard aanlever mogelijkheden

Approval  op te distribueren informatie

NC zou ....

Sitevisit

Deloitte - Microsoft

RWS - QYN

.... show and Share

Welke oplossingen zijn

beschikbaar ..

Draft communicatie producten

Uitzendschema

Content - doelgroepen matrix

HR

IT

FM

ED

Content leveranciers

(Pand) Uitrolschema
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i_VC-

Oplossingen

Eilanden van leveranciers en technisch

oplossingen. Integratie is ver te zoeken!

Video endpoints Movi

Skype

Microsoft
Avaya

Met name telefoon

OCS

Microsoft

FaceTime

Jabber

Cisco Tandberg

Cisco

KPN Video confencing

ACT

App

Geluid

Cisco codex

LifeMeeting

Roundtable

Microsoft

WebEx
PolyCom

Waar zitten de werkbare oplossingen

voor 2p, tot 2*4, 2*8, en 5* 2

personen

Ontwikkelingen Aspecten 

QofS

Dimensionerering

Hoe moet het niet!

Acties


