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Nya SMART kapp iQ - den optimala
möteslösningen med inbyggd webbläsare
och skärmspegling
SMART Technologies lanserar nya SMART kapp iQ - det kompletta mötes/distansmötesverktyget med alla funktioner inbyggda i skärmen. Skärmen
startar automatiskt när du kliver in i rummet och mötet kan börja direkt. Du
behöver inte koppla in dator eller leta efter fjärrkontroller, du når alla
funktioner enkelt via ikoner på skärmen:
•
•

webbläsare
skärmspegling

•
•

digital whiteboard med flervägskommunikation
byte av källa.

Anslut enkelt en kamera till SMART kapp iQ och du har allt du behöver för
det effektiva och engagerande distansmötet via Skype for Business eller
liknande mjukvara.
Se film om SMART kapp iQ
Digital whiteboard med flervägskommunikation
SMART kapp iQ är inte bara en digital whiteboard, det är även en 4K-skärm
med flervägskommunikation. Skriv, spara och dela. Bjud in deltagare på
distans och låt alla delta i mötet på samma villkor. Upp till 250
mötesdeltagare, även på distans, kan skriva och rita på den interaktiva ytan i
realtid från sina mobila enheter och andra SMART kapp iQ-skärmar.
SMART kapp iQ ersätter whiteboarden, blädderblocket och projektorn i
konferensrummet. En framtidssäkrad lösning för alla i alla typer av möten,
från ad hoc-möten till mer avancerade presentationer där alla kan interagera
med innehållet.
Enkel anslutning
Anslut enkelt din iOS eller Android till SMART kapp iQ via en app och en QRkod. Dela och spara innehåll i realtid med alla anslutna datorer, surfplattor,
telefoner eller andra SMART kapp iQ-skärmar.
Panorerbar yta
Den digitala whiteboardytan är panorerbar vilket gör att skrivytan är fyra
gånger större än den som syns på skärmen.

Spara, dela och skriv ut
Spara mötesanteckningarna i din mobila enhet eller i skärmen, dela som pdf,

skriv ut.
Fortsätt där du slutade förra mötet
Vid användning av kapp app kan du öppna innehåll som ligger sparat i din
mobila enhet eller i skärmen och fortsätta mötet där ni slutade förra gången.
Anslut din dator till SMART kapp iQ
Det är även möjligt att ansluta en pc till SMART kapp iQ och därigenom
förvandla din personliga laptop till ett kraftfullt mötesverktyg: visa innehåll
och presentationer såsom PowerPoints, besök internet och gör anteckningar
på alla ytor med det digitala bläcket.
Silktouch™
Den matta reflexfria ytan är behaglig för både fingrar och ögon.
Pen ID ™
Två personer kan skriva med olika pennfärger samtidigt.
Object Awareness ™
Skärmen känner av om du vill skriva, sudda eller panorera utan att du
behöver klicka på ikoner.
Datasäkerhet
Allt innehåll som skrivs på SMART kapp iQ raderas när sessionen avslutas. För
ännu högre säkerhet kan du skydda innehållet med en PIN-kod.
Startar automatiskt
SMART kapp iQ känner av när någon kliver in i rummet och startar
automatiskt, redo att börja användas direkt utan behov av kablar eller
fjärrkontroller.

Dela via molntjänster, USB eller mejl
Dela innehållet efter mötets slut som PDF eller JPEG via EverNote™, Google
Drive™, Dropbox™, OneNote™, USB-minne, mejl eller annan tjänst du har på
din enhet.
Samma länk till alla möten
Kom igång direkt genom att återanvända och dela samma länk flera gånger alla kan logga in och vara förberedda redan innan mötet börjar.
•
•

Återanvänd samma länk i alla möten
Lägg till länken i dina favoriter för snabbare inloggning

Storlekar till alla rumstyper och verksamheter
SMART kapp iQ finns i storlekarena 55”, 65” och 75".

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, Prowise
, AVerVision och Vaddio.
Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter till skola,
företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation,
höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av
befintliga resurser.
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