
Efektivní spojení moderních technologií

Interaktivní konferenční
místnost LAND

Videokonferenci uspořádáte 
i pomocí mobilu
Vícebodové spojení vám umožní jednat s více účastní-
ky. A nezáleží, na jakém místě právě jsou. Se všemi se 
spojíte z jakéhokoliv přístroje s bezdrátovým připojením             
– z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku. 

Díky tomu jednoduše sdílíte a prezentujete dokumenty 
či obsah počítače. 

VIDEOKONFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ

Videokonferenční hovor vám nahradí skuteč-
nou pracovní schůzku bez nutnosti zbytečné-
ho cestování. V jeden okamžik vás totiž spojí 
s jedním nebo několika vzdálenými účastníky 
či dokonce celými týmy v zasedací místnosti. 

Pomocí dálkového ovladače jenom vyberete 
kontakt a videohovor začne. Se všemi účastníky 
takového videomeetingu se pak vidíte tváří v tvář. 
Stejně jako byste seděli u jednoho stolu a sdíleli si 
tabulku nebo dokument který vždy jeden účastník 
ostatním prezentuje.

Celistvá integrace s prostředím Microsoft Skype for 
Business vám umožní snadný přenos videa, audia 
nebo sdílení prezentací a je vhodná pro malé tak 
i pro velké týmy. 

Pozvánku zašlete jednoduše pomocí e-mailu 
se Skype on-line schůzkou a tato rezervace se 
zobrazí u vás v kalendáři a na monitoru chytré 
zasedačky.

Podmínkou je připojení k Internetu a k Microsoft 
Skype for Business. 
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Chytré zasedačce nechybí ani podpora s technologií 
od společnosti Apple. Přes Apple TV může uživatel 
např. sdílet obrazovku přímo z Mac, iPhonu, nebo iPadu. 
Rozhraní zařízení je intuitivní a jednoduché. 

Celé řešení chytré zasedačky je takto kompatibilní s nej-
použivatelnějšími platformami ve firmách.
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 � Na základě vašich požadavků vám 
navrhneme zvukové a obrazové 
řešení vhodné do konferenční 
nebo zasedací místnosti

 � Klademe důraz na jednoduchost 
obsluhy

 � Objasníme a předvedeme navrže-
né řešení

 � Ozvučení a obrazovou techni-
ku instalujeme a nastavíme

 � Zaučíme uživatele

Zobrazení rezervací a prezentace

Monitor v chytré zasedačce využijete nejen pro prezentaci nebo videokonferenci. Další výhodou uceleného řešení je 
možnost na monitorech pomocí SW zobrazovat aktuální informace, které chcete sdělit svým zaměstnancům či 
návštěvám.

Na obrazovkách a monitorech v místnosti lze zobrazovat důležité informace ohledně chodu firmy, upozornění, zají-
mavosti, uvítací obrazovky pro návštěvy, předpovědi počasí, aktuální zprávy nebo prezentovat firemní videa. Pomocí 
SW si zobrazení těchto informací jednoduše naplánujete.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Na rezervační stránce si mohou vaši zaměstnanci naplánovat 
schůzku v dané chytré zasedačce nebo si mohou zarezervovat 
schůzku s kolegou.

Vše si jednoduše vytvoříte sami. 

Rezervační systém má intuitivní prostředí, které jednoduše 
zvládne každý. O rezervaci Vám přijde notifikace do e-mailu 
a zapíše se vám schůzka do vašeho kalendáře.

Možností je i verze pro mobilní telefony.

Moderní řešení na klíč
snadno a rychle

Ušetříme vám čas i peníze, kontaktujte naše specialisty.


