software
Plan. Samenwerken. Samenvatten.
SMART TeamWorks™ software is ontworpen om de kracht te gebruiken van de SMART
Board® interactieve schermen voor een snelle, flexibele en onbeperkte samenwerking.
Met one-touch opstarten van vergaderingen, een verbonden whiteboard, draadloos
scherm delen en aanpasbare PDF samenvattingen, SMART Teamworks is uw end-to-end
visuele oplossing om samen te werken.
Beschikbaar via een abonnement.

Windows® 10
compatibel
Ideaal met Intel®
Computer Kaart

Kies het abonnement dat past bij uw behoeften voor samenwerking
De Kamer editie biedt ondersteuning voor samenwerking op het scherm, en is goed voor kleine en grote vergaderzalen.
De Verbonden editie laat deelnemers op hetzelfde netwerk – in dezelfde vergaderzaal of op hun kantoor – nota’s en
dynamische inhoud toevoegen aan het verbonden whiteboard vanop elk iOS®, Android™ of Windows toestel. Een Server
abonnement maakt de Verbonden editie nog beter voor het samenwerken met externe deelnemers, op elk netwerk, en
dit voor applicaties zoals externe samenwerking, virtuele vergaderzalen en afstandsonderwijs.

Functies
KAMER EDITIE

VERBONDEN EDITIE

SERVER

Microsoft® Exchange integratie

Ja
1 tik deelnemen

Ja
1 tik deelnemen

Conferentie oplossing integratie

Ja*
1 tik deelnemen

Ja*
1 tik deelnemen

Opstarten applicatie

Ja

Ja

Whiteboard met dynamische inhoud

Ja

Ja

Een samenwerkende whiteboard
sessie leiden

Nee

Ja

Real-time bijdrage aan het whiteboard
vanop apparaten – hetzelfde netwerk

Nee

Ja
Tot 8 per vergadering

Ja
Tot 8 apparaten

Ja
Tot 8 apparaten

Ja

Ja

Het toevoegen van Server aan de Verbonden editie
biedt de volgende functaliteiten:
• Plan op voorhand verbonden whiteboard sessies in
• Real-time bijdrage, op afstand, aan whiteboard
sessies, met tot wel 1000 apparaten op elk
netwerk
• Sluit automatisch aan bij geplande
vergaderingen en whiteboard sessies
• Map van de vergadering met bestanden en
koppelingen automatisch beschikbaar op het
whiteboard
• Nieuwe vergaderingen creëren vanop uw
apparaat via de gratis Deelnemer app
• Deel links van de vergadering met extra
deelnemers te allen tijde
• Bewaar de inhoud van vergaderingen op de
server voor terugkerende whiteboard sessies
• Webportaal om hulpbronnen en virtuele
vergaderzalen, whiteboard sessies en bestanden
met inhoud te beheren

Draadloos scherm delen
Samenvatting vergadering – email of
bewaar

*Inclusief Skype® voor Business, Teams, Webex®, Zoom, ConX, GoToMeeting™, Google Meet, Join Me, en Lifesize

Toepassingen
Plan en lanceer
• Integratie met Microsoft Exchange voor het gemakkelijk
inplannen en opzetten van vergaderingen
• SMART Board schakelt automatisch aan wanneer u de kamer
binnen komt en geeft de vergadering kalender, datum en
tijd weer

• Start de vergadering op vanop het kalender scherm met
one-touch Exchange, conferentie platform en lanceer het
verbonden whiteboard
• Aanpasbaar home scherm en het scherm voor het opstarten
van de applicatie

Samenwerken en delen
• Verbonden whiteboard laat teams dynamische inhoud
toevoegen en hierop inwerken – beelden, PDF-bestanden,
Microsoft Office® bestanden, websites en video’s – voor een
onbegrensde samenwerking
• Deelnemers kunnen deelnemen en bijdrage aan het whiteboard
vanop apparaten via een vergadering PIN, QR-code of ultrasoon
verbinding, door gebruik te maken van de gratis app voor
Deelnemers beschikbaar voor iOS, Android of Windows

• Onbeperkte plakkertjes om ideeën en bestanden toe te
voegen
• Conversie van spraak naar tekst van spraakbestanden
• Draadloos scherm delen tot 8 apparaten – iOS (Airplay),
Android (Google Cast), en Windows (Miracast) – op 60 Hz voor
een vlotte, haperingsloze prestatie
• Compatibel met veel oplossingen voor conferenties, opdat het
delen van inhoud met deelnemers op afstand gemakkelijk is

Ongeëvenaarde Samenwerking – Alleen met SMART Board interactieve schermen
• SMART Ink® software laat collega’s op dynamische inhoud
• Simultaneous Tool Differentiation laat verschillende
schrijven inclusief schermen delen, en veranderingen
mensen gelijktijdig pennen, gummen en vingertoppen
bewaren in de samenvattende PDF
gebruiken

Samenvatten en resetten
• Email of bewaar een aangepaste PDF samenvatting van de
inhoud van het whiteboard

Erkende wederverkoper:

• Wis de inhoud van het whiteboard met een aanraking of
stem commando

SMART Technologies
smarttech.com/contact
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