Stream de school musical
Met de huidige maatregelen is het niet altijd mogelijk om ouders
en opa’s en oma’s bij de school musicals aanwezig te laten zijn.
Daarom bieden wij tijdelijk een eenvoudige oplossing voor scholen in de vorm van een livestream! Wij leveren eenvoudig te bedienen hardware die in een handomdraai te installeren is.
Live meekijken
Dankzij een directe live verbinding kunnen ook
kwetsbare ouders en opa’s en oma’s
meegenieten van de school musicals van hun
kinderen of kleinkinderen. Laat ze vanuit het
comfort en veiligheid van hun eigen huis mee
kijken, ook op een later moment, omdat de
livestream ook opgenomen kan worden!

Waar kun je livestreamen?

Eigen platform

Populaire
streaming
platformen

Het is ook mogelijk om op
je eigen website te
livestreamen door middel
van een Custom RTMP*
verbinding.

Vimeo

Facebook Live

YouTube
Live

*Op aanvraag meer informatie

Simpel en zonder zorgen
Wij leveren eenvoudig te bedienen livestreaming hardware en staan klaar voor u wanneer nodig! Onze
livestreaming hardware is gebaseerd op een smartphone, wat er voor zorgt dat iedereen er mee uit de voeten
kan. Aan de achterkant zorgen wij dat de videoverbinding een daadwerkelijke livestream wordt en kijken we mee
of de verbinding stabiel blijft. In het kader van privacy en veiligheid streamen wij in een beveiligde omgeving.

1.

Wij zorgen dat het
allemaal werkt

Alle hardware is reeds geïnstalleerd en is zo goed als klaar om
meteen live te gaan. Mocht u
toch nog vragen hebben staan
wij altijd voor u klaar om op
afstand te helpen!

2.

Veilig online, maar
wel toegankelijk

Alle livestreams worden
uitgezonden in een van het
internet afgeschermde omgeving, maar dankzij speciale
URL's zijn de livestreams toch
eenvoudig te delen met de
familie van de kinderen.

3.

Opgeslagen voor
wie dat wil

Zodra de livestream is afgelopen is de video online beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid
de video beschikbaar te stellen
als download. Vraag ons om
alle mogelijkheden.

Livestreaming pakketten
1 musical
livestream

€450,-

Excl. btw.

1 musical livestream
1 avond of dag livestreamen
Online meekijken
Standaard op Vimeo
Ook mogelijk op:
- YouTube live
- Facebook Live
Openbaar of beveiligd
- Online te bekijken
- Te bekijken met privé link
- Bekijken met wachtwoord
- Embedden op eigen
website/platform*

*Vraag naar de mogelijkheden

€350,-

Meerdere
musical
livestreams

Excl. btw.

Meerdere musical
livestreams
Vanaf 3 avonden of dagen
livestreamen
Online meekijken
Standaard op Vimeo
Ook mogelijk op:
- YouTube live
- Facebook Live
Openbaar of beveiligd
- Online te bekijken
- Te bekijken met privé link
- Bekijken met wachtwoord
- Embedden op eigen
website/platform*

*Vraag naar de mogelijkheden

Kunnen we iets voor je betekenen?
Neem contact met ons op
Camiel Slingerland

| c.slingerland@emense.nl

| +31 (0)23 202 7138

Op maat
Soms is een pakket niet altijd
passend. Daarom denken wij
altijd graag met u mee als u
speciﬁeke wensen of een
speciale oplossing nodig
heeft.

