Vanuit het centraal gelegen Amsterdam heeft BeamSystems de mogelijkheid gecreëerd
om vanuit eigen studio een live stream, webinar, aandeelhoudersvergadering, of
productlancering te faciliteren.
Het is ook mogelijk om de livestream plaats te laten vinden op uw eigen locatie.
Hiervoor bieden wij een aantal standaard oplossingen, die naar wens uitgebreid kunnen
worden.
Liever een of twee grote schermen achter de spreker of meer geschakelde camera’s?
BeamSystems is flexibel in alle mogelijke oplossingen om de live stream de gewenste
uitstraling te geven.
Content Management
De livestream website wordt vormgegeven naar uw wensen. Vooraf bereiden we de
(afgeschermde) website voor met uw inloop afbeelding en testen of de verbindingen
goed werken.
Wij kunnen ook op onze MAMA livestream website uw webinar hosten en opslaan.

1 Camera Livestream set (één richting)
€ 650,- ex BTW*
De set bevat het volgende:
•

Streaming Media Processor

•

Presentatie Laptop

•

Sony HD camera met ingebouwde microfoon en statief

•

Op– en afbouw

•

Content management

De Processor verzorgt een livestream naar een website naar keuze, zoals Facebook,
YouTube of ons eigen livestream platform MAMA.
Het camera beeld wordt live vertoond en kan afgewisseld worden met een slide of
ander soort plaatje.
Bediening door 1 Technicus.
Deze kosten zijn niet inbegrepen en afhankelijk van duur van de uitzending.

*De genoemde kosten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bij de klant zelf
op locatie. Transport kosten zijn niet inclusief. Indien u gebruik wilt maken van de
BeamSystems Studio is dit mogelijk op aanvraag.

www.beamsystems.nl/projecten/livestreaming | 020 427 1010 | info@beamsystems.nl
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2 Camera stream set (één richting)
€ 1.375,- ex BTW*
De set bevat het volgende:
•

Streaming Media Processor

•

Video mixer

•

Presentatie Laptop

•

Afkijkmonitor

•

2 x HD camera met statief

•

1 x Draadloze microfoon

•

Op– en afbouw

•

Content management

Bediening door 1 Schakeltechnicus.
Deze kosten zijn niet inbegrepen en afhankelijk van duur van de uitzending.
De Processor verzorgt een livestream naar een website naar keuze, zoals Facebook,
YouTube of ons eigen livestream platform MAMA. De camera beelden, of andere inputs
worden live geschakeld via de videomixer. De presentator beschikt over een draadloze
headset.
*De genoemde kosten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bij de klant zelf
op locatie. Transport kosten zijn niet inclusief. Indien u gebruik wilt maken van de
BeamSystems Studio is dit mogelijk op aanvraag.
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3 Camera webinar set (interactief)
€ 2.795,- ex BTW*
De set bevat het volgende:
•

Streaming Media Processor

•

Video mixer

•

Presentatie laptop

•

Webconference laptop

•

Afkijkmonitoren

•

3 x HD camera met statief

•

Audio mixer

•

3 x Draadloze microfoons

•

Op– en afbouw

•

Content management

Bediening door 2 Schakeltechnici en 2 Camera operators.
Deze kosten zijn niet inbegrepen en afhankelijk van duur van de uitzending.
De Processor verzorgt een livestream naar een website of conference platform naar
keuze, zoals Webex, Zoom, Facebook, YouTube of ons eigen livestream platform MAMA
De camera beelden, presentaties en online deelnemers worden live geschakeld via de
videomixer. De presentatoren beschikken over draadloze headsets en kunnen
meepraten met de online deelnemers

*De genoemde kosten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bij de klant zelf
op locatie. Transport kosten zijn niet inclusief. Indien u gebruik wilt maken van de
BeamSystems Studio is dit mogelijk op aanvraag.

www.beamsystems.nl/projecten/livestreaming | 020 427 1010 | info@beamsystems.nl

