mjukvara
Planera. Kollaborera. Ta beslut.
Omvandla mötesrummet till en global arbetsplats. Utrusta ditt team med dynamiska,
kollaborativa verktyg för kreativa lösningar och bättre resultat.
Kombinera en SMART Board Pro® med SMART TeamWorks™ mjukvara på den inbyggda
Windows 10-datorn för snabb, flexibel och gränslös kollaboration.

Windows® 10
compatible
Ideal with Intel®
Compute Card

Välj den prenumeration som möter era kollaborativa behov
Room edition supporterar kollaboration på skärmen och och är lämplig i små och stora mötesrum. Med Connected edition
kan deltagare anslutna till samma nätverk – i mötesrummet på kontoret – lägga till noteringar och dynamiskt innehåll på
den gemensamma digitala whiteboarden från alla enheter, iOS®, Android™ eller Windows. En Server-prenumeration öppnar
upp för global kollaboration med deltagare utanför kontoret anslutna till vilket nätverk som helst. En oslagbar lösning för
distansmöten, virtuella rum och fjärrundervisning.

Funktioner
ROOM EDITION

CONNECTED EDITION

integration med Microsoft® Exchange

Ja
Anslut med 1 klick

Ja
Anslut med 1 klick

Integration med konferenslösning*

Ja*
Anslut med 1 klick

Ja*
Anslut med 1 klick

App-bibliotek

Ja

Ja

Whiteboard med dynamiskt innehåll

Ja

Ja

Kollaborativa whiteboard-sessioner

Nej

Ja

Deltagare på samma nätverk kan i realtid
dela innehåll från enheter till whiteboarden

Nej

Ja
Upp till 8 per möte

Ja
Upp till 8 enheter

Ja
Upp till 8 enheter

Ja

Ja

Trådlös skärmspegling
Mötesanteckningar – spara och mejla

SERVER
Lägg till Server till Connected edition och du får
nedan funktioner:
• Schemalägg uppkopplade möten.
• Upp till 1000 deltagare på distans, oavsett
nätverk, kan bidra med innehåll i realtid på den
gemensamma whiteboarden.
• Anslut automatiskt till schemalagda möten och
whiteboard-sessioner.
• Mötesmapp med dokument och länkar ligger
automatiskt på whiteboarden när mötet startar
• Skapa nya möten från din enhet via den
kostnadsfria Contributor app
• Dela möteslänk till nya mötesdeltagare när som
helst under mötet.
• Spara mötesinnehåll på servern för att kunna
plocka upp och fortsätta vid nästa möte.
• Webbportal för att hantera resurser, virtuella
mötesrum, whiteboard-innehåll och andra
dokument.

*Inklusive Skype® for Business, Teams, Webex®, Zoom, ConX, GoToMeeting™, Google Meet, Join Me, och Lifesize

Applikationer
Planera och starta mötet
• Integration med Microsoft Exchange för enkel schemaläggning
av möten
• SMART Board startar automatiskt när du kliver in i rummet och
visar möteskalendern, datum och tid på skärmen

• Starta mötet från skärmens kalender med ett klick,
konferenslösningen och den uppkopplade whiteboarden startas
• Anpassa hemskärmen och app-biblioteket med appar du
önskar, bakgrund, företagets logo med mer

Kollaborera och dela
• Den uppkopplade whiteboarden låter alla bidra och interagera
med dynamiskt innehåll via sina enheter: text, bilder, filmer,
PDF, Microsoft Office-dokument® , webbsidor – för sömlös
kollaboration
• Deltagare kan ansluta sina enheter och bidra till whiteboarden
via mötets lösenord, QR-kod eller ultrasonic-anslutning med den
kostnadsfria Contributor app för iOS, Android och Windows

• Oändligt många sticky notes för idéer och filer
• Omvandla tal till text och röstkommando
• Trådlös skärmspegling för upp till 8 enheter samtidigt – iOS
(AirPlay), Android (Google Cast), och Windows (Miracast) –
60Hz för att bildöverföringen ska flyta på med hög kvalitet
• Servern är kompatibel med många konferenslösningar,
använd den ni använder idag och är vana vid

Oöverträffad Kollaboration – Enbart på SMART Board interaktiva skärmar
• Med SMART Ink® mjukvara kan kollegor skriva rakt in i dynamiskt • Simultaneous Tool Differentiation gör det möjligt för flera
innehåll inklusive delade skärmar och spara ändringarna i PDF
deltagare att samtidigt skriva, sudda och flytta på skärmen

Sammanfatta och återställ
• Mejla eller spara en anpassad sammanfattning av whiteboardens
innehåll i PDF

• Rensa whiteboarden med ett klick eller med röstkommando
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