
PERSBERICHT 
Alkmaar, 30-3-2015: 
Het Nederlandse Alterdesk maakt videogesprekken mogelijk in hun team-messenger voor de zakelijke 
markt.

Alterdesk lanceert spraakmakende update: 
videogesprekken voor web en Android

De Nederlandse team-messenger Alterdesk biedt nu de mogelijkheid om videogesprekken te starten via 
hun web- en Android-applicatie. Een mooie ontwikkeling voor de brede groep aan professionele 
gebruikers die Alterdesk telt – steeds meer externe systemen worden zo overbodig.

De update is ideaal om chatgesprekken met collega’s gemakkelijk verbaal voort te zetten via Alterdesk. 
Met een druk op de knop kunnen gebruikers binnen bestaande conversaties een videogesprek starten. 

Als je met een groep teamleden aan hetzelfde project werkt, kun je zelfs met meerdere mensen tegelijk 
aan hetzelfde videogesprek deelnemen. Snel een mondeling overleg starten met teamleden op 
verschillende locaties is dan zo gebeurd. 

Niels Greidanus, oprichter van Alterdesk, is enthousiast. “De videogesprekken-functionaliteit is een 
mooie toevoeging aan het totaalpakket van mogelijkheden dat Alterdesk professionals te bieden heeft. 
Zo kun je nu gemakkelijk face to face contact hebben met teamleden op andere locaties. Het maakt 
bovendien veel andere tools voor remote meetings overbodig.” 

Alterdesk is begin dit jaar officieel gelanceerd en stond al gauw in de schijnwerpers vanwege hun 
innovatieve functionaliteiten op het gebied van zakelijke communicatie. Multi-device communiceren met
je gehele team was nog nooit zo gemakkelijk en veilig. De update om videogesprekken te voeren via de 
web- en Android-applicatie laat zien dat Alterdesk gretig gebruik maakt van alle technologische 
mogelijkheden die er zijn om hun messenger voortdurend door te ontwikkelen. 

Greidanus liet al weten dat zijn team van programmeurs nog veel meer voor de duizenden enthousiaste 
Alterdesk gebruikers in petto heeft: “We willen zorgen dat Alterdesk de beste messenger oplossing voor 
teams is en blijft – dat betekent dat we te allen tijde kritisch en innoverend naar onze functionaliteiten 
moeten kijken. We’re just getting started!” 

Zelf Alterdesk uitproberen? https://www.alterdesk.com/nl/ en nodig je collega’s uit!
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