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Hoofdkenmerken

Beeldschermen delen met één aanraking

Eén-druk-opties

Deel uw schermen met een enkele aanraking. U kunt
beeldschermen van anderen overnemen en er overheen
schrijven om uw oplossing voor een probleem uit te leggen,
of technische ondersteuning te leveren. Er kunnen meerdere
deelnemers tegelijkertijd schrijven.

Gebruik toepassingen en hulpmiddelen met een druk op de
knop - u kunt deelnemers uitnodigen, uw beeldscherm delen
en de pen selecteren.

Webcamondersteuning
Bekijk video vanuit maximaal vier deelnemerslocaties tegelijk.

Deel meerdere schermen
Gebruik meerdere interactieve schermen in uw
samenwerkingssessies. Collega’s op afstand kunnen
automatisch uw gedeelde schermen zien.

Mogelijkheid tot automatisch deelnemen
Neem automatisch deel aan uw vergaderingen met de
integratie met Microsoft Exchange. De mogelijkheid tot
automatisch deelnemen zorgt ervoor dat uw vergaderingen
op de afgesproken tijd beginnen. Het is niet nodig de kamer
handmatig toe te voegen aan een geplande vergadering.

Eenvoudige verbinding
Vergader met iedereen, overal en altijd – zolang u een
internetverbinding heeft. Deelnemers kunnen vergaderingen
bijwonen door middel van eenvoudige, automatisch
gegenereerde e-mailberichten.

Geautoriseerde doorverkoper:
SMART PARTNER LIMID BV
Ohmstraat 2
Postbus 85

+31 38 420 90 90

8000 AB Zwolle

www.limid.nl

Schrijf over gedeelde beeldschermen
Deelnemers kunnen hun beeldschermen delen en notities
koppelen aan gedeelde informatie.

Intuïtieve werkbalk
Toegang tot audio en video-opties, deelnemerslijsten en
presentatietools.

Chatfunctie
Communiceer met deelnemers via geïntegreerde
tekstberichten zonder dat andere deelnemers worden
gestoord

Lever een bijdrage vanaf uw iPad
Als u toegang heeft tot een willekeurig WiFi- of 3G-netwerk,
kunt u vergaderingen opstarten of bijwonen vanaf uw iPad.
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