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We zorgen er voor dat uw SMART Room Systeem goed
geïnstalleerd wordt en effectief gebruikt wordt. Mocht er toch iets
mis zijn, dan heeft u beschikking over een gedetailleerd inzicht in
SMART Technologies
het systeemgebruik om het probleem te melden.
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or +1.403.228.5940
smarttech.com/SMARTRoom
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