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Heeft u op enige manier een belang bij storingsvrij werkende
•
•
•
•
•

Draadloze microfoons,
Draadloze In Ear Monitoring systemen,
Draadloze Intercom systemen,
Draadloze Video verbindingen,
Portofoons of wandelzenders?

De PMSE.NL is de vereniging voor alle partijen die op welke wijze ook een belang hebben bij goed
werkende draadloze audio en/of video verbindingen in NL. Hoewel de introductie 5G en (de gevolgen
van) het directe verlies van spectrum voor PMSE gebruik de meeste vragen opwerpen, gebeurt er
nog (veel) meer. Eén van de doelstellingen van de PMSE is informeren van alle belanghebbenden op
alle niveaus, zodat optimaal gebruik van het wél beschikbare spectrum, en geïnformeerde keuzes
kunnen worden gemaakt.
Graag nodigen wij u i.s.m. uit voor een Webinar van ca. 1,5 uur inclusief Q&A met onder meer
• De huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen
• het toenemende belang van frequentie coördinatie aan de hand van praktijk voorbeelden
• De rol, taak en verantwoordelijkheden van Agentschap Telecom
Wij zijn bijzonder erkentelijk voor dit webinar te gast te mogen zijn bij de NOS, wiens nieuwsteam
tevens de technische faciliteiten verzorgt.
Voor wie?
Alle geïnteresseerden zijn welkom, dit seminar is met name bedoeld voor personen die niet elke dag
vol met zendertechniek bezig zijn, zoals schouwburg- en festival directeuren, hoofden techniek, AV
leveranciers, webcasters, kerkelijke instellingen, verhuurbedrijven, lokale omroepen, muzikanten,
winkeliers etc.
Aanmelden
Toegang tot het Webinar is gratis, u dient zich wel vooraf aan te melden via info@pmse.nl
Vragen indienen
Wij nodigen van harte uit om vooraf reeds uw vragen te stellen via bovenstaand mailadres, wij zullen
deze dan in het specialistenpanel met Eric Pierens (NEP), Roland Mattijsen (AEM) en Huub Nagel
(Agentschap Telecom) beantwoorden.
Graag tot ziens op 3 juni en met vriendelijk groet,
Namens PMSE.NL
Roland Mattijsen
Audio Electronics Mattijsen
Bestuurslid PMSE | roland@aem.nl

