
SIMPLY ADVANCED 
STUDIO

UW EIGEN INHOUSE STREAMING STUDIO 

In deze nieuwe virtuele economie communiceren veel bedrijven van 

uiteenlopende branches via online video. Voor 50, 150 tot oneindig 

veel ontvangers van hun boodschap. Intern en extern. Voor mede- 

werkers, klanten en partners. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt 

van een professionele studio buiten de deur. Maar heeft u er weleens 

over nagedacht om vanuit uw eigen inhouse streaming studio te  

communiceren?  

 

AVEX brengt dit met het Inhouse streaming studio concept binnen 

handbereik. De communicatie van uw boodschap vanuit uw eigen 

professionele studio. Geschikt voor eenvoudige settings voor een snel 

één op één interview, maar ook grotere settings zoals een volledige 

talkshow.  Snel en efficiënt. Geheel afhankelijk van uw boodschap, 

de frequentie van het aantal uitzendingen en natuurlijk de ruimte. 

Het concept is eenvoudig, flexibel en modulair opgebouwd en wordt 

geheel aangepast aan uw wensen.

 



HET CONCEPT

 Het Inhouse streaming studio concept 

kent een basisinstallatie met één of 

twee camera’s vast geïnstalleerd, ideaal 

geschikt voor een groot deel van de 

uitzendingen met interviews voor één of 

twee personen. De basis setting met een 

enkele camera is uitermate geschikt voor 

de ‘one touch’ bediening. Waarmee de  

gebruiker met één druk op de knop  

vanaf een touchpaneel de uitzending 

start. Een korte gebruikerstraining na installatie zorgt ervoor dat de 

bediening door de gebruikers zelf goed verloopt. 

 

Bij een uitzending met meer gasten in de studio kunnen wij uw set 

voor deze gelegenheid uitbreiden met tijdelijke apparatuur die wij op 

uw basisinstallatie aansluiten. De aangebrachte infrastructuur is daar 

al op ingericht, waardoor een uitbreiding op locatie snel te realiseren 

is. Zo heeft u te allen tijde de meest ideale set in huis. 

In geval van een uitgebreide setting wordt de uitzending ook door 

onze professionele studio-technici van AVEX ondersteund.  

Flexibiliteit zorgt voor multifunctionaliteit.

 

Een samengestelde Inhouse streaming studio installatie bestaat uit 

zorgvuldig gekozen componenten van hoge kwaliteit. Ook in de basis-

setting. Zo is elke uitzending standaard van hoge kwaliteit. 



MAXIMALE ONTZORGING

Voor de basisfaciliteiten wordt alleen een vast maandtarief in  

rekening gebracht. Naar behoefte worden alleen extra apparatuur en 

aanvullende diensten tegen een vast tarief per uitzending geleverd. 

De basis setting is specifiek ontworpen op deze tijdelijke uitbreidings-

mogelijkheden op hetzelfde gewenste kwaliteitsniveau. 

Zoals aangegeven worden de gehele studio faciliteiten als een dienst 

aangeboden. Dat geldt zowel voor de basis setting als tijdelijke  

uitbreidingen. AVEX zorgt daarbij niet alleen voor de bediening bij 

complexere uitzendingen, maar is ook volledig verantwoordelijk voor 

de juiste werking van de gehele installatie. Bij eventuele defecte  

apparatuur wordt deze onmiddellijk vervangen zodat altijd doorge-

draaid kan worden. Indien gewenst of noodzakelijk wordt ook bij een 

eenvoudige uitzending de support verzorgd. 

Gebruikerstraining behoort ook tot de dienstverlening. 

De voordelen op een rij:

• Direct inzetbaar

• Volledig naar eigen wens en huisstijl samen te stellen

• Geen kostbare reistijd van u en uw team

• 24 uur per dag operationeel

• Geen externe kosten aan locatie of studiohuur

• Met AV-FLEX®, ons AV As-a-Service concept

ADVIES OVER UW EIGEN INHOUSE STREAMING STUDIO?

Neem vandaag nog contact met ons op: 0346 – 259 259.  

Of via e-mail: info@avex.nl


