
Compatibel met 
Windows® 10
Ideaal met Intel® 

Compute Card

 software
Plannen. Samenwerken. Afronden.
De SMART TeamWorks™-software laat u de kracht van interactieve SMART Board®-displays 
benutten voor een snelle, flexibele en onbegrensde samenwerking. Start uw meeting met 
één enkele aanraking, werk samen via het verbonden whiteboard en draadloos gedeelde 
schermen en pas pdf-samenvattingen aan: SMART TeamWorks is uw volledige oplossing 
voor visuele samenwerking.

Beschikbaar via abonnement.



In realtime bijdragen - waar u ook bent
SMART TeamWorks voorziet in Connected- en Server-versies waarmee deelnemers vanaf elk iOS®-, Android™- 

of Windows®-apparaat notities en dynamische content kunnen toevoegen aan het verbonden whiteboard. 

Externe teamleden kunnen content net zo eenvoudig bewerken als hun collega's in de vergaderruimte.

Erkende wederverkoper: SMART Technologies
smarttech.com/contact

Abonnementen                                                                                                                                                                                                                

VERGADERRUIMTE VERBONDEN SERVER

Microsoft® Exchange-integratie Ja
Deelnemen met 1 tik

Ja
Deelnemen met 1 tik

Ja
Deelnemen met 1 tik

Skype® voor Bedrijven-integratie Ja
Deelnemen met 1 tik

Ja
Deelnemen met 1 tik

Ja
Deelnemen met 1 tik

Whiteboard met dynamische content Ja Ja Ja

In realtime vanaf apparaten bijdragen aan 
het whiteboard - in vergaderruimte of extern

Nee Ja 
Maximaal 8 per meeting*

Ja 
Maximaal 30 per meeting**

Draadloos delen van schermen Ja
Maximaal 8 apparaten

Ja
Maximaal 8 apparaten

Ja
Maximaal 8 apparaten
Unite-integratie, optioneel

Applicatiestarter Ja Ja Ja

Samenvatting van meeting - e-mailen of opslaan Ja Ja Ja

Meeting-server voor geavanceerde  
verbindingen

Nee Nee Ja (agendabijlagen worden 
automatisch weergegeven)

* Hetzelfde netwerk   ** Elk netwerk

©2018 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Ink, het SMART-logo en alle SMART-slogans en 

-productlogo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies in de V.S. en/of andere landen. Alle product- en bedrijfsnamen 

van derden zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.  112018

Applicaties                                                                                                                                                                                                                        

Ongekende samenwerking - Alleen met interactieve SMART Board-displays

• Dankzij SMART Ink®-software kunnen collega's, ook op 

gedeelde schermen, in dynamische content schrijven en 

wijzigingen maken in de pdf-samenvatting

• De functie Simultaneous Tool Differentiation laat meerdere 

mensen tegelijkertijd pennen, bordenwissers en hun vingers 

gebruiken om content te bewerken

Plannen en starten                                                                                                                                                                                                                             
• Integratie met Microsoft Exchange voor het eenvoudig plannen 

en voorbereiden van meetings

• SMART Board wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de 

vergaderruimte binnenkomt en toont de agenda, datum en 

tijd van de meeting

• Begin de meeting vanuit de agendaweergave door met 

één enkele aanraking Exchange, Skype en het verbonden 

whiteboard te starten

• Aanpasbaar startscherm en applicatiestarterscherm

Samenwerken en delen                                                                                                                                                                                                                                          
• Voor een onbegrensde samenwerking kunnen teams via 

het verbonden whiteboard elke soort dynamische content 

bijdragen en gebruiken, of het nu afbeeldingen, pdf's, 

Microsoft Office®-bestanden, websites of video's zijn

• Met een pincode of QR-code en een gratis app kunnen 

deelnemers vanaf hun apparaat toegang krijgen tot 

het whiteboard en daar content op plaatsen

• Onbeperkt aantal plaknotities voor het toevoegen 

van ideeën en bestanden

• Spraak-naar-tekst-conversie en spraakopdrachten

• Draadloos delen van schermen voor maximaal 8 apparaten  

(iOS® - AirPlay, Android™ - Google Cast en Windows® - Miracast) 

met 60Hz voor een ononderbroken, vertragingsvrije 

beeldweergave

• Compatibel met elke vergaderoplossing, zodat content 

probleemloos met externe deelnemers kan worden gedeeld

Afronden en opnieuw instellen                                                                                                                                                                                                                              
• Een aangepaste pdf-samenvatting van de whiteboard-content 

kan via e-mail worden verzonden of worden opgeslagen

• Wis het whiteboard met een aanraking of spraakopdracht

http://smarttech.com

