MÖTESLÖSNINGAR FRÅN
SMART
Innovationer för dagens arbetsplatser
Världen förändras - nya verktyg ger nya möjligheter
SMARTs interaktiva skärmar och mjukvaror för dig som vill komma längre
Dagens arbetsplatser förändras och tekniken måste hänga med. Lösningarna från SMART ökar
produktiviteten med effektiva verktyg för kollaboration som leder till snabbare och bättre resultat.

Vi skapar sömlös teknik
SMARTs lösningar skapar dynamiska arbetsytor öppna för alla i ditt team oavsett var de befinner sig. Alla kan
bidra med innehåll på samma villkor från alla olika enheter var som helst när som helst.

FLEXIBEL
Starta med ett klick.

ENKEL
Alla filtyper.

KOLLABORATIV
Var som helst, när som helst.

Välj den skärm, konferensmjukvara
och kringutrustning som matchar era
behov.

Skriv över alla filtyper och spara
anteckningarna i det format du önskar
för att sedan fortsätta där ni slutade.

Alla kan följa det som händer och bidra
med dynamiskt innehåll från alla enheter
var de än befinner sig i världen.

GÖR MER PÅ ERA
ARBETSYTOR
Du och ditt team vill arbeta mer flexibelt, hållbart och
effektivt. SMART har nästa generations möteslösningar
för alla typer av möten.
Träffa människor från hela världen - som om ni vore
i samma rum. Alla deltar på samma villkor var ni än
befinner er och bidrar med dynamiskt innehåll i realtid,
från mobila enheter, datorer och interaktiva skärmar.

Välj din
SMART Board Pro
interaktiva skärm

>

Välj din
konferensmjukvara

>

Välj dina
mötestillbehör

VAD Vill Du Göra
- Presentationer och konferenser
- Dokumentgranskning
- Brainstorming/idé/kollaboration
- Agile/Scrum/Lean Project Management
- Visuell planering
- Fortbildning/Utbildning

VAR Vill Du Göra Det
- Små mötesrum, “Huddle Room”
- Konferensrum
- Kontorslandskap/Öppen yta
- Utbildningsrum
- Hemma/På resan/Hos kund

Sources
Global CEO Study. IBM, 2012. State of the Modern Meeting. Blue Jeans Network, 2015. The Collaborative
Enterprise. Wainhouse Research, 2015. Understanding the Huddle Room Wainhouse Research, 2015.

Öppna ytor

36%↑

Huddle spaces

80%

av alla mötesrum
har kollaborativ
teknik

34%↑

54%

av alla möten har
deltagare på distans

ENASTÅENDE
KOLLABORATIVA
FUNKTIONER

SMART möteslösningar ger förutsättningar
för snabbare och mer genomarbetade
beslut vilket ger ökad produktivitet. Den
direkta kommunikationen minskar risken för
missförstånd mellan mötesdeltagarna.

SMART Board® Pro
Gå in i rummet och skärmen startar automatiskt. Plocka upp en penna och
skriv, du vet redan hur du ska göra. Med den inbyggda iQ-modulen blir
SMART interaktiva skärmar den naturliga medelpunkten under era möten.

SMART Board Pro
6000-serien med iQ
Effektiva, flexibla, hållbara möten med vår
mest sålda interaktiva skärm. Alla deltar i
mötet på samma villkor var ni än befinner er

SMART Board Pro
7000-serien med iQ
Vår mest användarvänliga interaktiva skärm
med avancerad HyPr Touch™ och unika
funktioner för kollaborativa möten.

iQ-modulen - alla
verktyg ett klick bort

TILLGÄNGLIG MED
Windows 10 Pro
på ett Intel®
Compute
Card
SMART Board Pro med inbyggd iQ-modul
är en allt-i-ett-lösning med alla verktyg
samlade på ett ställe. Mötesdeltagarna
når alla funktioner med ett klick, utan att
behöva koppla in extra hårdvaror eller
växla mellan appar: SMART mjukvaror
och kollaborativa verktyg såsom en
digital whiteboard, webbläsare och
trådlös skärmspegling från alla enheter,
Android™ (Google Cast), iOS® (AirPlay) och
Windows® (Miracast) device.

FÖRVANDLA
MÖTESRUMMET TILL EN
GLOBAL ARBETSPLATS
Förvandla mötesrummet till en flexibel, hållbar
och effektiv arbetsplats. Träffa människor från
hela världen - som om ni vore i samma rum.
Kombinera en SMART Board Pro 7000-serien
med iQ och SMART TeamWorks mjukvara och
det inbyggda Intel Compute Card för sömlös
kollaboration utan gränser.

SMART Board
MX-serien med iQ
Med ett klick växlar du mellan att skriva på den digitala
whiteboarden, besöka hemsidor, visa film och spegla
innehåll från andra enheter utan att koppla in dator
eller andra apparater.

SMART Podium™ 624
För dynamiska presentationer
Kommunicera effektivare och interagera naturligt
med innehållet och förstärk ditt budskap. Gör
noteringar i alla presentationer och dokument på
den lilla interaktiva skärmen kopplad till salens stora
projiceringsyta. Bjud in deltagare på distans att delta i
varsomhelst, närsomhelst.

Kollaborativa Mjukvaror
SMART kollaborativa mjukvaror är designade för att föra samman människor och ge förutsättningar att
dela och interagera med innehåll på sätt du inte kan föreställa dig innan du upplevt det.

Planera. Kollaborera. Ta beslut.

Obegränsad arbetsyta

Starta mötet med ett klick och du har tillgång till en
uppkopplad whiteboard, alla dina dokument och trådlös
skärmspegling. SMART TeamWorks är den enda allt-i-ettlösningen du behöver. Alla deltagarna, även på distans, kan
interagera mad alla typer av dynamiskt innehåll. Alla deltar i
mötet på samma villkor.

Med SMART Meeting Pro® mjukvara för visuell
kollaboration skapar och samlar kollegor idéer på den
virtuella, obegränsade arbetsytan som utökas i takt med
att fler bilder, filer, länkar och anteckningar läggs till – över
multipla skärmar och möten.

JÄMFÖR LÖSNINGARNA FRÅN SMART
SMART Board
7000 Pro series

SMART Board
6000 Pro series

SMART Board
MX series

SMART Podium 624

Size(s)

75", 86"

65", 75"

65”, 75", 86”

24"

Speakers

2x 10W

2x 10W

2x 10W

N/A

Resolution

4K UHD (HDMI 2.0 video)

4K UHD

4K UHD

1080p

Touch technology

HyPr Touch™
(Hybrid Precision Touch –
based on InGlass™)

DViT®

Distributed IR

Capacitive

iQ technology (embedded
computing)

Included. Available with
Windows 10 Pro on an Intel
Compute Card.

Included. Available with
Windows 10 Pro on an Intel
Compute Card.

Included.

N/A

Simultaneous Tool
Differentiation for
multi-user collaboration

Yes

Yes

Yes

No

Object awareness

Yes

Yes

Yes

Automatic tool detection –
pen and touch

Pen ID

4 pens

2 pens

No

No

SMART Ink

Yes

Yes

Yes

Yes

Simultaneous touch points

16 (10 touch, 4 pens, 2
erasers) – PC & Mac

8 – PC & Mac

10 - PC & Mac

10 – PC & Mac

Silktouch

Yes

Yes

Yes

Yes

Palm rejection

No

No

No

Yes

Tools included

4 pens, 1 eraser

2 pens

2 pens

1 pen – cordless,
battery-free

Inputs
(including iQ appliance)

1x HDMI 2.0 (4K 60Hz);
1x HDMI 1.4; 1x HDMI-out
(HDCP-compliant); 1x Display
Port (4K 60 Hz); 1x VGA; 4x
USB-B (touch);
4x USB-A; 1x Stereo-in, 1x
Stereo-out, 1x SPDIF out; 1x
RS-232 In;
1x RS-232 Out; 2x RJ-45

2x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out
(HDCP-compliant); 1x Display
Port (4K 60 Hz); 3x USB-B
(touch); 2x USB-A; 1x Stereoout; 1x RS-232 In

3x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out
(HDCP-compiiant); 1x VGA-in;
4x USB-A, 2x USB-B (touch);
1x RS-232 In; 2x RJ-45; 1x
3,5 mm Stereo-in; 1x 3,5 mm
Stereo-out; 1x S/PDIF-out

1x DVI-in, 1x DVI-out, 1x
USB-A, 1x USB-B

Convenience panel

Yes – easy access to power,
volume, mute, 1x HDMI, 1x
USB-B (touch) and 2x USB-A

No

No

No

Room control

Yes

Yes

Yes

No

Presence detection

Dual sensor

Single sensor

No

No

MULTIMEDIA

EXPERIENCE

INPUTS/OUTPUTS

UNIKT FÖR SMART
Flera användare. Olika verktyg.
Olika färger. Allt på samma
gång. Bara hos SMART.

SMART Ink® SMART Ink® gör det möjligt
att skriva över videofilmer, rakt in i PDF:er,
Microsoft Office®-filer och på hemsidor
och sedan spara anteckningarna i
nästan vilken filtyp som helst. Konvertera
anteckningar automatiskt till text och
använd verktyg såsom spotlight,
förstoringsglas och rullgardin.

SMART Board
7000 Pro series

SMART Board
6000 Pro series

SMART Board
MX series

SMART Podium 624

INPUTS (continued)
Video source switching

On-screen touch
with preview

Button toggle

Button toggle /
Remote control

No

Menu settings

On-screen display

Buttons

Buttons / Remote control

Buttons

Freeze frame

Yes

Yes

Yes

No

Mini PC
mounting points

Yes

Yes

No

No

Remote control

No

No

Yes

No

SUSTAINABILITY, REGULATORY AND SAFETY
LED panel lifespan (hours)

50,000

50,000

50,000

20,000

Conflict-free minerals and
materials sourcing

Yes

Yes

Yes

No

ENERGY STAR® certification

Yes

Yes

Yes, 65”

No

Regulatory certifications

EU RED and LV Directives,
ISED, cUL, FCC, UL, RCM,
CITIC, TRA

65": UL (U.S./Canada), FCC,
IC, EMC, LV, VCCI, PSE,
KC Mark

UL (U.S./Canada), FCC, IC,
CE, EAC, RCM, NRCS, SABS,
CITC, TRA, CCC

FCC, ISED, CE Mark, RCM

European Union REACH,
RoHS, Battery, WEEE and
Packaging

RoHS, REACH, Proposition
65, CONEG Packaging, EU
Packaging, WEEE, MEPS and
NRCan

SP624P: 1-year subscription

75": UL (U.S./Canada), FCC,
IC, CE, CCC, EAC, RCM, KC
Mark, SPRING, PSE
EU: REACH, RoHS, WEEE,
Battery and Packaging

EU: REACH, RoHS, WEEE
and Packaging

U.S.: CONEG Packaging,
California Prop 65

U.S.: Packaging and Conflict
Minerals

1-year subscription with
purchase of a Service plan

1-year subscription with
purchase of a Service plan

Available by subscription

SMART TeamWorks

Available by subscription

Available by subscription

Available by subscription

Available by subscription

SMART Remote
Management

Available by subscription

Available by subscription

Available by subscription

Available by subscription

3 years standard*

3 years standard*

3 years standard*

3 years standard*

Environmental compliance

SOFTWARE
SMART Meeting Pro
One room and
10 personal licenses.

SP624: 1-year subscription
to SMART Learning Suite

WARRANTY
GLOBAL

Pens: 1 year standard
* 1 or 2 year extended options available

Med Simultaneous Tool Differentiation kan flera
användare skriva, sudda och flytta objekt samtidigt på
skärmen.
Object awareness™ känner igen en penna (skriver), ett
finger (väljer/flyttar) och baksida på handen (suddar), utan
att du först behöver välja verktyg manuellt.

Pen ID™ gör det möjligt för flera användare att skriva med
olika färger samtidigt på skärmen.
Simultaneous touch points låter flera personer samtidigt
skriva med fingrar/pennor och använda gester för att
zooma, rotera och flytta objekt.
Silktouch™ ger en mjuk, friktionsfri touch-upplevelse.

FLER LÖSNINGAR FRÅN SMART
SMART kapp®
Digital whiteboard - skriv, spara, dela
Skriv på tavlan med en vanlig whiteboardpenna som du alltid har gjort. Spara ditt arbete
på din mobila enhet och dela det efter mötet. Bjud in deltagare på distans att följa det
som händer på den gemensamma ytan i realtid.

SMART Board® Pro 2000 passiv skärm
En vanlig skärm med det lilla extra
Med SMART Board Pro 2000 i mötesrummet kan alla deltagare visa vad som finns
på deras datorer, surfplattor och telefoner trådlöst på skärmen. Den inbyggda skärmspeglingen gör det möjligt att dela innehållet från alla digitala enheter oavsett märke,
Apple, Android och Microsoft, utan att ladda hem appar, ansluta dator eller annan hådvara.

UTBILDNING OCH SUPPORT
Vi är med hela vägen. Våra serviceavtal, utbildningar, och tekniska support säkerställer att
investeringarna ger resultat.

Utbildning

Teknisk support

Från enkla kom-igång-guider till instruktionsfilmer och
certifierade utbildningar. SMART/Netsmart säkerställer
en snabb implementering av möteslösningarna.

Via din SMART ackrediterade återförsäljare får du teknisk
support om något krånglar. Våra återförsäljare och
installatörer är utbildade och certifierade av oss på Netsmart.

SMART Technologies
smarttech.com/contact

Svensk distributör
Netsmart AB | smartboard.se | info@netsmart.se | 010-150 06 00
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