Skriv idéer och anteckningar

Spara direkt på din enhet

Dela innehåll i realtid på distans

Återupptäck whiteboarden digitalt
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Skriv på tavlan med en vanlig whiteboardpenna.
Spara ditt arbete på din mobila enhet och dela det efter mötet.
Bjud in deltagare på distans som kan följa det som händer på den gemensamma ytan i realtid.
Kom igång direkt

Full datasäkerhet

Använd medföljande väggfäste eller valfritt VESA-fäste för
mobila, höj- och sänkbara stativ. När du har monterat SMART
kapp är det bara att ansluta strömkabeln och du är igång.

Delat innehåll raderas omedelbart efter mötets slut. Dina sparade
ögonblicksbilder finns kvar på din enhet tills du väljer att dela
dem.

Spara ögonblicksbilder

Stilren och lättskött

Spara innehållet som ögonblicksbilder på din mobila enhet.
Bilderna blir automatiskt grupperade i rätt ordning och kan delas
när mötet är slut.

Skriv och sudda på den släta, lättskötta ytan.

Dela via molntjänster, USB eller mejl
Dela innehållet som PDF eller JPEG via Google Drive™, Dropbox™,
USB-minne, mejl eller annan tjänst du har på din enhet.

Delning i realtid
Deltagare på distans kan bjudas in i mötet och följa det som
antecknas på den gemensamma ytan i realtid via sin egen
internetuppkopplade enhet.

iOS och Android
Anslut din iPhone, iPad eller Android via en app för
att spara innehåll som ögonblicksbilder och dela ditt
arbete i realtid, även på distans.
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