
Geïntegreerde oplossingen voor 

het perfecte zittingsverslag



TECHNOLOGY

THE BOTH-AND 
DIGITAL ATTITUDE





Hello, we’re

Raamcontract Stad Brugge – LOT 11 Audiovisuele Oplossingen



WE’RE 
AUDIOVISUAL EXPERTS



Applying industry’s most advanced audiovisual technologies.
Creating value for our customers through integrated solutions, 
equipment sales or rental and services.



Whitemilk is responsible for complete 
audiovisual system implementations. 
Including engineering and design, supply, 
programming and AV-equipment 
installation.
Our project teams consistently deliver on 
time and budget.
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Sport.Vlaanderen



Gemeente Koksijde





DE BIJLOKE



Port Of Antwerp



Whitemilk Service Desk



WELCOME TO OUR WORLD!



STARRING:

video conference・audio conference・AV integration・wireless AV

・digital signage・projectors・large format displays・interactive and 

touch・cabling・mounting・simultaneous interpreting・…



WE’VE ALSO GOT 
A SHORT TERM SOLUTION:

RENTAL



Our stuff and crew are for rent

Adecco



ACLVB



ACLVB



De basis voor een
perfect 

zittingsverslag



• Belgisch fabrikant sinds 1948
– Spraakversterking
– Electronisch Stemmen
– Tolken

European Commission 1972
Brussel

Rijke geschiedenis



•55 Conference rooms

•1283 Interpreter desks
•5068 Delegate stations

European Parliament
Brussels/Strassbourg

Vandaag



Raadzalen
• Wereldwijd
• Marktleider België

Raadzalen



Televic

HQ  Izegem 
Belgium 

700
employees

Group HQ
Belgium

Televic
UK

Televic
France

Televic
China

JHST
China

PTCS
India

Televic
Bulgaria

(2x)

Televic
US

9 offices
worldwide



Het zittingsverslag



Zittingsverslagen
Geschreven verslag
Audio(visuele) opname

Ter beschikking stellen verslagen op gemeentelijke website

Voor gemeenteraad en OCMW raad

Gemeentedecreet 1/1/19



De basis voor een Audio(visuele) 
opname



De deelnemerspost:
• 1 microfoon per persoon
• De juiste microfoonlengte
• Direct speak of woordvraag
• Maximum aantal gelijktijdig actief
• Voorzitterspost met extra controles functies
• Ingebouwde luidspreker voor spraakversterking
• Eliminatie van achtergrondgeluiden

Kwalitatieve Audio Captatie



De deelnemerspost:

• Identificeerbaar via gebruik standaard badge
• Mogelijkheid tot stemmen
• LED ring aanduiding

Geavanceerde functionaliteiten



Stemmen via de deelnemersposten
• Snel en accuraat
• Resultaten onmiddellijk visualiseerbaar
• Gecontroleerde omgeving - werkt altijd
• Publieke of geheime stemming - privacy
• Niet afhankelijk van

– Applicatie op een tablet
– Juiste update
– Juiste OS
– Heeft iedereen zijn tablet bij
– Kan iedereen met een tablet aan de slag
– Is de tablet opgeladen





Een deelnemerspost voor elke omgeving

Inbouw

Opbouw
Bekabeld of draadloos

Multimedia

Maatwerk



De conferentiecentrale
• Digitale verwerking van het audiosignaal
• Lokaal opnemen op harde schijf of USB als MP3 file
• Exporteren van de audio voor streaming 
• Volledig beheer

Digitaliseren/Lokaal opnemen

REC



Video

PTZ camera’s en videobeheer
• Automatische presets bij microfoon activatie
• Prioriteitsbeheer
• Clean cuts
• Camera overlays

• Naam
• Stemresultaten
• Agenda topics
• Actieve sprekers

• Advanced processing





Toevoegen van metadata voor opname/streaming
• Automatische markeringen in audiostreams voor:

• Sprekers (Activatie microfoons)
• Agendapunten
• Stempunten

• Overlays met stemresultaten, sprekersnamen, sprekerslijsten enz

Het verrijken van audio en video streams



Geïntegreerde gebruikersoftware
• Microfoonbeheer
• Agendabeheer
• Sprekerstijden
• Stemmingssessies (publiek/geheim)
• Camera beheer
• Beheer van info schermen

Een intuitief vergaderbeheer



Packaged Solutions



• Televic Audio en Video streams gaan naar encoder
• Streaming naar de cloud
• Live viewing en video – on - demand
• Integratie binnen gemeentewebsite
• Doorlinken naar portal

Het streamen en publishen



Het conferentiesysteem als onderdeel 
van de administratieve workflow



Voor de raad Tijdens de raad Na de raad

Agenda, stempunten, 
uitnodigingen 

aangemaakt  binnen 
een e-gov 

administratief 
pakket

Televic Import Module
Agenda

Stempunten
Sprekerstijden

Meeting Control
Signage

Camera Controle
Video processing,

Televic 
Meta 
Data

• On-demand 
audio/video

• Doorzoekbaar
• Enriched video:

- Speakers
- Agenda topics
- Voting results
- Documents

Live webstreaming

Televic Export Module
Aanwezigheid
Stemresultaten

Ammendementen



De architectuur van de raadzaal





• 10” interactief en inclineerbaar aanraakscherm
• 6 video streams in Full HD
• Documenten
• Sprekerslijsten 
• Stemmen en stemresultaten
• Agenda
• Retour van het projectiescherm

De Unicos multimedia post



Raadzaal – Feestzaal - Trouwzaal



• Draadloze posten voor een maximale mobiliteit
• Toevoegen van draadloze posten aan een bekabelde opstelling

• Vergaderingen met extra deelnemers
• Draadloze post voor minder validen

• Naadloze integratie van draadloze handmicrofoons voor vragen uit publiek

Flexibiliteit zaalgebruik



• Aanpassing van de 
deelnemersposten aan het 
design van de raadzaal

• Integratie in historisch 
meubilair

• Gemeente logo
• USB lader interface

Modulaire opbouw

Maatwerk inbouw unitsMaatwerk





www.televic-conference.com

https://twitter.com/televicconf
https://www.facebook.com/TelevicConference/
https://www.linkedin.com/company/1232361
http://www.televic-conference.com/

	Geïntegreerde oplossingen voor het perfecte zittingsverslag
	Slide Number 2
	Hello, we’re
	Slide Number 4
	Applying industry’s most advanced audiovisual technologies.�Creating value for our customers through integrated solutions, equipment sales or rental and services.
	Whitemilk is responsible for complete audiovisual system implementations. Including engineering and design, supply, programming and AV-equipment installation.�Our project teams consistently deliver on time and budget.
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 13
	Sport.Vlaanderen
	Gemeente Koksijde
	Slide Number 18
	DE BIJLOKE
	Port Of Antwerp
	Whitemilk Service Desk
	Slide Number 24
	STARRING:
	Slide Number 26
	Our stuff and crew are for rent
	ACLVB
	ACLVB
	De basis voor een perfect zittingsverslag
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Televic
	Het zittingsverslag
	Slide Number 36
	De basis voor een Audio(visuele) opname
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Stemmen via de deelnemersposten
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Het conferentiesysteem als onderdeel van de administratieve workflow
	Slide Number 51
	De architectuur van de raadzaal 
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Raadzaal – Feestzaal - Trouwzaal
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	www.televic-conference.com

