Smarte møder
Fjerntolkning og virtuelle mødefunktioner
ved konferencer, møder og events

re
Læs me
på de
ider
næste s

Generatorvej 9 - DK-2860 Søborg - 4492 9800 - teletech@teletech.dk - www.teletech.dk

AV-udstyr til
Møder & Konferencer

Tolke kan nu nemt tolke til dit event over internettet, ligesom systemet
tilbyder virtuelle mødefunktioner til ethvert møde eller konference.
Konferencer
Teletech tilbyder et system dedikeret til fjerntolkning. Fjerntolkning betyder, at de tolke, der normalt
ville være til stede på selve lokalet, nu kan fortolke
til deltagerne via Internettet. Tolkene kan befinde
sig overalt i verden. Dette betyder mindre rejsetid
for tolkerne, og at der ikke behøves tolkebokse
på venuet. Delegaterne lytter til fjerntolkning via
deres smartphones eller traditionelle modtagere
og hovedtelefoner. Bemærk at systemet også giver
mulighed for fjernspeakere og deltagere.

Pressekonferencer
Det er nemt at levere professionel simultantolkning til pressekonferencer med systemet. Tolke kan
bookes fra hele verden og med kort varsel. Du kan
have så mange sprog, som du har brug for og der er
ikke behov for tolkebokse i rummet. Deltagerne kan
bruge traditionelle modtagere eller deres smartphones til at lytte til deres tolkede sprog. Bemærk
også, at systemet giver mulighed for fjernspeakere
og deltagere.

Bestyrelsesmøder & mindre møder
Systemet kan bruges på enhver mødetype. For eksempel ved bestyrelsesmøder, hvor der er behov for
tolkning til deltagere fra forskellige lande. Systemet
giver også mulighed for fjerndeltagere. Igen er der
ikke behov for tolkebokse.
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Paneldebatter
Ved paneldebatter kan systemet fungere med så
mange sprog, som det kræves. Her tolker fjerntolkene til deltagerne i panelet, så de kan lytte til
diskussionen og deltage på deres eget sprog. Alle
mødedeltagere kan være aktive under mødet via
deres bærbare computer eller smartphone. Teletech
kan også tilbyde videodækning af møderne, lydsystemer og streaming til deltagerne.

Seminarer, workshops og undervisning
Ved seminarer, workshops m.m. er det vigtigt at
viden bliver delt på den helt rigtige måde. Derfor
kan det også være en fordel at foredragsholdere og
undervisere kan undervise på deres eget sprog og
nemt få dette tolket ud til deltagerne.

Online møder og videokonferencer
Systemet kan også bruges til onlinemøder. Her bruger deltagerne deres bærbare computer eller smart
enhed til at deltage. Systemet tillader også integration af velkendte videokonferenceplatforme, så det
er meget fleksibelt.
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Stabilitet
Systemet er udviklet på rygraden af en af de
 største
telekommunikationsudbydere / Automatisk linieovervågning og automatisk forbindelse i tilfælde af,
at internetforbindelsen bliver afbrudt / HD-video til
tolkene i 720p opløsning / Nem integration med eksisterende kameraer på stedet og enkel skift mellem
videokanaler / Fuld båndbredde (20 Hz – 20 kHz)
lyd ved 48 kHz samplingshastighed; dette er blandt
de højeste på markedet og giver krystalklar lyd til
tolkerne / Kompatibel med traditionelt lydudstyr og
software: Dante, Bosch, Sennheiser, osv. / Lip sync:
lyd og billede er fuldt synkroniseret / store events:
tusinder af brugere på et eller flere lokationer kan
tilsluttes samtidig.

Fordele ved systemet
Fleksibilitet – Teletech kan hurtigt justere systemet
Tid og fragt – Du sparer tid og har mindre fragt
Kvalitet – Krystalklar lyd og billeder i HD
Brugervenlighed – Systemet er let at bruge

på:
Bestil nu
00
4492 98

Kontakt Teletech og lad os rådgive dig om hvordan
systemet kan bruges ved netop dit arrangement.
Læs mere på:
Teletech er din professionelle partner, når du skal bruge av-udstyr.
Vi udlejer næsten alle typer av-udstyr og kan levere præcis den avløsning du har brug for.

teletech.dk/fjerntolkning
teletech.dk/virtuellemoeder

Vi er også professionel leverandør af konferenceudstyr. Så står du
og skal bruge tolkeanlæg og av-udstyr til møder og konferencer er
vi klar til at hjælpe.
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