CASE STORY

FOTO’S NEMEN TIJDENS EEN CONGRES?
DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ESTHETISCHE
GENEESKUNDE EN LASERS PAKT HET BETER AAN.
		
Elk jaar nemen honderden medische professionals deel aan het congres van de
Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde en Lasers (SBME-BVEG).
Tijdens dit congres worden niet enkel presentaties gegeven, maar worden ook
diverse medische demonstraties uitgevoerd. Video-opnames zijn essentieel om die
demonstraties in real time te delen met een groot publiek. Op zoek naar oplossingen
om die video-opnames in de best mogelijke kwaliteit en in real time tot bij alle
congresdeelnemers te brengen, kwam men bij crowdbeamer terecht.

“Crowdbeamer is in de
eerste plaats een middel
om congresdeelnemers
een unieke meerwaarde
te bieden. Demonstraties
volgen wordt niet alleen
een pak comfortabeler, na
afloop kan iedereen ook
een sterk informatiepakket mee naar huis nemen.
Dr. Jean Hébrant, Voorzitter SBMEBVEG

MEDISCHE DEMONSTRATIES
DELEN MET IEDEREEN
Tijdens het jaarlijks SBME-BVEGcongres zorgt Soapworks ervoor dat
alle demonstraties mooi en haarscherp
in beeld worden gebracht, zodat ook
details goed zichtbaar zijn voor alle
congresdeelnemers. “En hoewel dat
op zich prima werkt,” zegt Jo Van der
Beken, AV Consultant bij Soapworks,
“zagen we toch elk jaar iedereen foto’s
nemen of video-opnames maken van
wat zich afspeelt op het projectiescherm.
Die manier van werken is voor niemand
comfortabel, en levert enkel beelden op
waarvan de kwaliteit beduidend lager ligt
dan die van onze opnames. Dat moest
absoluut beter, vonden we. En dankzij
crowdbeamer kan het nu ook.”
DE AFSTAND TOT HET PROJECTIESCHERM HERLEIDEN TOT NUL
Voor congresorganisator SBME-BVEG is
de grote sterkte van crowdbeamer dan
ook dat iedereen beelden in goede kwa-

liteit te zien krijgt op zijn eigen laptop,
tablet of smartphone. Of het nu gaat om
een klassieke presentatie of om de video-opname van een medische demonstratie, crowdbeamer brengt alle beelden
via het eigen WiFi-netwerk tot bij de mobiele apparaten van alle congresdeelnemers.
Met de crowdbeamer app kunnen de
deelnemers niet alleen die beelden van
heel dichtbij bekijken, snapshots maken
en nota’s toevoegen, maar kunnen zij die
snapshots ook op het eigen toestel bewaren. Met crowdbeamer krijgt iedereen
trouwens beelden in dezelfde kwaliteit te
zien, ongeacht de afstand tot het centrale
projectiescherm. En de zoomfunctie in de
app geeft zelfs de kleinste details helder
weer.
GESCHIKT VOOR EEN PUBLIEK VAN
ELKE GROOTTE
Tijdens het SBME-BVEG-congres werd
crowdbeamer ingezet tijdens 5 parallelle

UITDAGINGEN
• Presentaties en videobeelden
in real time delen met grote
aantallen congresdeelnemers
• Alle deelnemers een
kwaliteitsvol en comfortabel
alternatief bieden voor het
nemen van foto’s tijdens
conferenties
• Sommige sprekers willen
gevoelige informatie niet
naar persoonlijke mobiele
toestellen sturen

WAAROM CROWDBEAMER?
• Gedeelde beelden
komen in prima kwaliteit
tot bij iedereen in de
conferentiezaal, inzoomen
met de app geeft zelfs een
helder zicht op kleine details
• Deelnemers kunnen
snapshots nemen op hun
eigen laptop, tablet of
smartphone, en die aanvullen
met persoonlijke nota’s
• Vertrouwelijke informatie
wordt onmiddellijk beveiligd
met een druk op de knop
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sessies. In elk van de kleinere zalen volstond 1 crowdbeamer om alle aanwezigen te bereiken. In de grootste ruimte,
waar ruim 250 deelnemers verwelkomd
werden, werd een netwerk van crowdbeamers ingezet om de beelden van de
presentaties en videoopnames
tot
bij
iedereen te krijgen.
EEN APP DIE SUPER
EENVOUDIG TE GEBRUIKEN IS
“Omdat dit de eerste
keer was dat crowdbeamer
gebruikt
werd tijdens een SBME-BVEG-congres,
hebben we samen
met Soapworks het
nodige gedaan om het
publiek zo goed mogelijk te informeren
over de crowdbeamer
app” aldus Dr. Jean
Hébrant, Voorzitter
SBME-BVEG.

SBME-BVEG-congres wordt geregeld
ook wel gevoelige of vertrouwelijke informatie gedeeld met de aanwezigen. Met
crowdbeamer kunnen dergelijke gegevens makkelijk worden beveiligd met een
druk op de knop, zodat beelden niet digitaal worden gedeeld
met de congresdeelnemers.

BETERE DIENSTVERLENING MET
CROWDBEAMER
“Voor ons is crowdbeamer in de eerste
plaats een middel om
congresdeelnemers
een betere dienstverlening aan te bieden,”
aldus Dr. Hébrant.
“Dat begint uiteraard
bij een beter comfort
tijdens het congres
zelf. Foto’s nemen of
Jo Van der Beken, Audiovisueel Consulvideo-opnames matant Soapworks
ken van het centrale
projectiescherm hoeft
al helemaal niet meer, en bovendien ont“Zo werd in de programmabrochure een vangt iedereen dezelfde beelden in prima
korte toelichting opgenomen over de kwaliteit.
mogelijkheden van deze gratis app, en
hoe die eenvoudig geïnstalleerd kan wor- Maar een betere dienstverlening biedt
den. Ook tijdens ons congres werd het deelnemers ook een meerwaarde na het
nodige gedaan om ondersteuning te bie- congres. Dankzij de crowdbeamer app
den, maar al snel bleek dat de congres- kan iedereen aan het eind van ons jaardeelnemers heel vlot met de app over- lijks congres immers een kwalitatief sterk
weg konden.”
informatiepakket mee naar huis nemen
op de eigen laptop, tablet of smartphoGEVOELIGE INFORMATIE AFSCHER- ne. Daardoor kunnen zij ook effectief aan
MEN MET EEN DRUK OP DE KNOP
de slag met het materiaal dat tijdens het
Tijdens een medische conferentie als het congres werd verzameld.“

“Tijdens een congres foto’s nemen of video-opnames maken van het grote
projectiescherm is voor
niemand comfortabel, en
levert enkel beelden op van
lage kwaliteit. Dat moest
absoluut beter, vonden
we. Dankzij crowdbeamer
kan dat nu ook.
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