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ces doorlopen; van de eerste meetings over de 
wensen tot aan de installatie van het product. 
Het gehele proces verliep zeer soepel. “Dit was 
de perfecte oplossing, omdat het overeenkwam 
met de wensen vanuit Henk”, vertelt Van Zwol. 
“Doordat wij alle opties hebben besproken en 
hebben gekeken naar wat het beste past bij het 
bedrijf en de locatie, is het team van Harmonic 
Design Benelux uitgekomen op de beste oplos-
sing voor H.W. van der Laan b.v.”

TEVREDEN
Wat deze installatie bijzonder maakt, is dat de 
videobar wordt ingezet voor de presentaties. 
Deze presentaties worden ondersteund met een 
Oculus VR bril. Hierdoor wordt de beleving van 
de klanten van H.W. van der Laan b.v. versterkt 
en kunnen ze zelf door hun tekeningen lopen. 
Middels de videobar en het scherm kunnen de 
mensen zonder bril ook meekijken met de beel-
den die de VR-brildrager ziet. “We kijken zeer 
positief terug op de dit project”, aldus Van Zwol. 
“Henk van der Laan en zijn collega’s zijn zeer 
tevreden over de videobar die Harmonic Design 
Benelux heeft geleverd. Mochten er nog meer 
producten binnen hun projecten nodig zijn van-
uit het aanbod van Harmonic Design Benelux, 
dan zullen we zeker met hen verder werken.”

T H E AT E R& P O D I A  I NS TA L L AT I E  AU D I O

FUNCTIONELE 
MODERNISERINGSSLAG

PRESENTEREN MET HARMONIC DESIGN BENELUX

H.W. van der Laan b.v. had de wens om 
haar presentaties (3D tekeningen) te gaan 
moderniseren. Het werd voorheen gedaan 
middels een laptop, maar door coronamaa-
tregelen (1,5 meter afstand) was het niet 
meer haalbaar om de presentaties en ver-
gaderingen op deze manier aan te pakken. 
Met dit probleem werd aangeklopt bij het 
team van Harmonic Design Benelux.

FLEXIBEL
De eis was dat beeld en geluid ten opzichte 
van een laptop niet 100, maar 1000% ver-
beterd moesten worden. Beeld en audio 
moesten op zeer goed niveau zijn voor de 
gebruikers, zodat zij hun werk zo goed 
mogelijk konden presenteren aan hun 
klanten. Een andere belangrijke eis was 
dat de videobar gebruikt kon gaan wor-
den door het hele kantoor. Hij moest dus 
verrijdbaar worden. Daarnaast moest het 
beeldscherm omhoog en naar beneden 
kunnen, zodat het door de deurposten 
past. Naast de presentatieklussen, moest 

het product ook te gebruiken zijn voor de 
vele Teams- en Zoommeetings. 

Het team van Harmonic Design Benelux is 
met Henk van der Laan in overleg gegaan. 
Samen zijn ze gaan kijken naar wat de 
wens was en wat er vanuit Harmonic 
Design Benelux kon worden aangebo-
den. “In dit proces draagt het team van 
Harmonic Design Benelux de adviserende 
rol naar zijn klant”, vertelt Rodney van 
Zwol hier over. “Hierbij proberen we alle 
opties te bespreken met de klant, van de 
grootte van het scherm tot de extra toevoe-
gingen, zoals het verrijdbaar statief.” 

BESTE OPLOSSING
Uiteindelijk is gekozen voor de 75-inch 
videobar met een 75-inch beeldscherm en 
elektrisch verstelbaar en verrijdbaar statief. 
Middels deze bar kunnen vergaderingen, 
presentaties en conference calls worden 
uitgevoerd door het hele pand. Harmonic 
Design Benelux heeft zelf het gehele pro-

Architecten- en ingenieursbureau H.W. Van der Laan had 
de wens om haar presentaties (3D tekeningen) te gaan 

moderniseren. Bijgestaan door Harmonic Design Benelux kwam 
men uit op een 75 inch videobar en beeldscherm, waarbij de 

presentaties worden ondersteund met een Oculus VR bril. 

Bijzonderheden

•  55 - 65 inch standaard leverbaar

•  Gezicht en persoonsherkenning

• Zelfscaling

•  Verstaanbaarheid tot een afstand van 9 m 

•  Openingshoek van de camera is 150 graden

 

Naast de videomogelijkheden kan de video-

bar ook dienen als audiobar voor presentaties 

met 2 mic-inputs en stereo input en blue-

tooth waarbij deze dus ook als presentatiebar 

kan fungeren tot een groep van 20 man. 


