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Vergaderen op afstand
Reizen tijdens het werk is tijdrovend en vaak ook een grote
kostenpost. Het maakt niet uit of de reis een retourtje binnenstad of
Zernike is of dat men naar een ander land of continent gaat; soms
is een reis noodzakelijk, maar vaak kan men door goed gebruik te
maken van videoconferencing tijd, geld en energie besparen.
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• Nieuwe faciliteiten voor videoconferencing bij CIT, Pictogram 5, 2011
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• Meer informatie over (het aanvragen van) de videodiensten en de beschikbare locaties:
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