kommunikasjon

møterom/av
Smarte møterom med samhandlingsplattform

NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen
markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er
skreddersydd for dine behov.
hva er smarte møterom?
Ved hjelp av Microsoft Lync og møterom fra NetSolution kan du enkelt
avholde møter med folk på andre lokasjoner. Microsoft Lync er en klient for
samordnet kommunikasjon med konferansefunksjoner som direktemeldinger, møter og tale. Dette er en enkel, enhetlig kommunikasjonsplattform som
integreres sømløst med Microsoft Office og andre eksisterende verktøy og
systemer dere måtte ha.
Digital tavle fra SMART

fakta Lync møterom
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrert med Office og andre verktøy
Del tavlenotater
Del presentasjoner
Skrive kommentarer direkte i
presentasjonen din på tavlen
Lagre møtenotatene på PCen
Send møtenotatene fra tavla direkte på
e-post
Spar reisekostnader!
Mer miljøvennlig!

SMARTs digitale tavle kobles til en datamaskin og er svært enkel i bruk. Ta
opp en penn og skriv på tavlen, bruk fingeren til å skrive eller flytte objekter
med, og bruk håndbaken til å viske ut. Alt du skriver på en interaktiv flate kan
lagres og distribueres til andre.
Visste du at...
Alle SMARTs produkter for næringslivet leveres med SMARTs
...med Microsoft Lync kan du enkelt se om kollegaer og forretnings
kraftige samarbeidprogramvare
forbindelser er tilgjengelige selvom de befinner seg andre steder.
SMART Meeting Pro og SMART
Go Wire kabel med innebygget programvare. Programvaren er integrert med
Microsoft Office, og har plug-ins for bl.a. Autodesk Navisworks og Adobe
InDesign.
fakta smart Board

Digital tavle i kombinasjon med Microsoft Lync
Man kan skrive notater på den digitale tavlen og dele disse med kolleger og
møtedeltakere på andre lokasjoner. Lagre notatene på PCen eller sende de
på e-post. Møtedeltakerne ser og hører hverandre uavhengig av lokasjon via
LCD-skjerm og kamera.

Hvorfor smarte møterom?
Her kan du spare miljø, tid og reisekostnader! Dine kollegaer på reise eller
samarbeidspartnere er bare et tastetrykk unna - både for samtale, videokonferanse, møtedeltakelse og dokumentdeling. Bedriften får høyere produktivitet, økt mobilitet og raskere svar fra kunder, partnere og ansatte.

SMART Board leveres i ulike størrelser og
formater, med eller uten prosjektor. Med
SMART Board kan du:
• Bruke finger som mus og styre PCen
• Tegne og skrive i alle typer programmer
og dokumenter
• Bruke pennen og svampen som på
vanlig tavle
• Lagre arbeid for å jobbe videre senere
SMART Board erstatter:
Whiteboard, projektor-lerret,
overhead, flip-over, kartverk og andre
informasjonsverktøy.

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.
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