REFERENCE CASE RTL NEDERLAND

Volledig gemoderniseerde boardroom met
hoogwaardige communicatietechnologie
De boardroom van RTL Nederland heeft afgelopen voorjaar een flinke metamorfose
ondergaan. Zo kunnen medewerkers in een frisse en inspirerende ruimte presentaties
geven en met veel gemak videoconferenties houden. Quarta heeft de boardroom van
RTL Nederland volledig gemoderniseerd met hoogwaardige communicatietechnologie.
Klant
RTL Nederland is een trendsettend

’ We waren direct gecharmeerd van het design
van de tafel. Alle audiovisuele techniek is er volledig
in weggewerkt.’

multimediabedrijf met een leidende positie in
de Nederlandse markt. RTL Nederland maakt
deel uit van Europa’s grootste televisie-,

		

Jeroen Marré, Manager Facility Management

radio- en productiebedrijf RTL Group.
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Resultaat

De inrichting en faciliteiten in de boardroom

RTL Nederland is erg tevreden met de

plezierig vergaderen is. RTL Nederland

van RTL Nederland voldeden niet meer

stijlvolle boardroom. De inrichting sluit

is een allround media- en entertainment

aan de wensen en de juiste uitstraling.

precies aan bij de wensen van het bedrijf.

bedrijf en is sinds 2004 gevestigd op het

De uitdaging was om een boardroom te

Een lichte, professionele ruimte voorzien

Media Park in Hilversum. Tien jaar na de

ontwikkelen die state of the art techniek en

van alle moderne en gebruiksvriendelijke

verhuizing naar het Media Park werd het

stijl combineert.

communicatiefaciliteiten, waar het

tijd voor een ingrijpende verbouwing.
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Ook de bestaande boardroom is flink
onder handen genomen, zowel qua
design als techniek. Dit maakte dat RTL
Nederland verschillende partijen vroeg om
een voorstel te maken voor een moderne
boardroominrichting. “Uiteindelijk sloot het
voorstel van Quarta het beste aan op onze
behoeftes. We waren direct gecharmeerd
van het design van de tafel. Alle audiovisuele
techniek is er volledig in weggewerkt”, aldus
Jeroen Marré, Manager Facility Management.
Samenwerking
RTL Nederland werkte de ideeën en wensen
uit samen met AVEX en Exclusive Products,
de bedrijven achter het Quarta concept.
“AVEX weet waar ze het over heeft. Ze
wisten onze wensen perfect te vertalen naar

stuk efficiënter en bespaart op reiskosten

“Het design is prachtig en tijdloos dus

techniek en gaven waardevol advies. Ook

en -tijd, maar dit is niet het hoofddoel.

we kunnen er lange tijd mee vooruit.

kregen we de gelegenheid om en kijkje te

Gemak staat namelijk op de eerste plaats:

De kracht van de tafel is - in onze ogen -

nemen in de showroom en in de fabriek

zonder moeite kunnen vergaderen met

dat echt iedereen hem kan bedienen.

van Exclusive Products waar de Quarta

mensen over de hele wereld.

Zo is er geen technische ondersteuning

tafel wordt gebouwd. Zo konden we alles

nodig; een groot voordeel,” vertelt Marré.

tot in detail uitzoeken en goed bekijken,

”Onze collega’s zijn razend enthousiast.

zoals materiaal- en kleurmogelijkheden.

Iedereen wil graag in de sfeervolle

Gebruiksgemak via touchpanel

Uiteindelijk kozen we voor een hoogglans

boardroom vergaderen met de moderne

Alle techniek in de vergaderruimte is te

witte afwerking.”

communicatietechnologieën.” De tafel

bedienen via één Crestron touchpanel.

wordt dagelijks gebruikt voor presentaties,

Met de op maat geprogrammeerde

State of the art techniek en stijl

lanceringen en vergaderingen waarbij

bedieningstoetsen zorgt AVEX voor een

De nieuwe boardroom maakt het

documenten eenvoudig worden gedeeld via

zorgeloze bediening.

communiceren voor RTL Nederland een

de verzonken beeldschermen.

Zo kent het touchpanel bijvoorbeeld
verschillende keuzes voor de verlichting,
zoals een videoconferencing- en presentatiestand. Met videoconferencing is namelijk
ander licht gewenst dan tijdens een
presentatie. Ook is de LED verlichting in het
plafond te bedienen met preset toetsen.
Bij een presentatie van bijvoorbeeld
The voice of Holland kiest RTL Nederland
voor de kleur rood.
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”Ook kunnen we de schuifdeuren die

Presenteren met extra impact

spetterend presenteren met daarbij het

toegang tot de boardroom geven via

Omdat de vergaderruimte ook wordt

juiste geluidsvolume. “Er is door AVEX veel

het touchpanel ‘op slot’ doen, zodat er

gebruikt voor het presenteren van nieuwe

aandacht geschonken aan het geluidssysteem.

niemand naar binnen kan lopen tijdens

programma ideeën is op de wand een

Er passen maar liefst 26 mensen in de

een belangrijke meeting. Zelfs de buiten-

84 inch scherm geplaatst. Dit grote scherm

boardroom ruimte en in elke setting is het

zonwering en gordijnen zijn te bedienen

toont haarscherp beeld: 4K laat vier keer

geluid kraakhelder. Met videoconferencing

via het touchpanel. Eigenlijk kan het alles,

zoveel detail zien dan FULL HD.

is een goede verstaanbaarheid natuurlijk van

behalve koffie zetten”, lacht Marré.

Hierdoor kan RTL nieuwe lanceringen

groot belang.”
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