Vi har allt
för en lyckad
konferens.

För både små och
stora miljöer.

Konferensutrustning

Konferenspaket för stora och små miljöer.
Våra konferensutrustningspaket innehåller allt man kan
behöva för att komma igång direkt. Det sparar både tid och
pengar. Vi har flera olika lösningar att välja mellan beroende
på just ert behov.
Vi erbjuder också kompletterande produkter så som smartboards och bildskärmar av olika storlekar. Våra konferenspaket är klara att monteras direkt med enkla bruksanvisningar men vill ni ha hjälp med montering hjälper vi självklart
till med det.

Konferenspaket – smarta lösningar för olika behov.
Hos oss hittar du utrustning som lämpar sig både för
det mindre och det större konferensrummet. Vi har paketerat tre populära lösningar för att täcka olika behov.
Smartboard – vägen till bättre samarbete.
Om avståndet är stort mellan era arbetsgrupper eller
om ni har medarbetare som arbetar på distans så
är en smartboard en utmärkt lösning för att förenkla
det dagliga arbetet på kontoret. En smartboard är en
interaktiv tryckkänslig skrivtavla där man kan anteckna
och skapa kraftfulla presentationer. Via smartboarden
kan man dessutom öppna webbplatser och visa både
video och dokument som används vid möten eller i arbetet. Är ni flera personer som ska ansluta till samma
möte så kan alla arbeta samtidigt i samma dokument
och sedan spara det efter mötets slut. Vill man kan
man även skicka ut anteckningarna till de berördas
e-post. Du och dina medarbetare kan byta idéer i
realtid och komma till beslut på ett effektivare sätt.
Bildskärmar för presentationer, konferens och
mycket mer.
När du behöver visa bilder, grafer och dokument för
flera människor samtidigt som på ett möte eller en
konferens så är en bildskärm ett bra alternativ för din
presentation. Med en enkel inkoppling direkt till din
dator visas det innehåll du vill visa oavsett om det är
statiska bilder eller rörliga. En bildskärm kan också
enkelt monteras i era korridorer, väntrum eller i entrén
för att presentera ditt företag eller för att visa aktuella
erbjudanden.
Vill du veta mer?
Kontakta något av våra försäljningskontor
så får du veta mer:
Karlshamn, tel 0454-75 11 00
Karlskrona, tel 0455-30 02 10
Växjö, tel 0470-55 06 00

Vi gör det möjligt
Netcomp är en ledande lokal aktör inom IT-området. Vår styrka är
att kunna erbjuda helhetslösningar inom IT och telefoni, samt att
anpassa lösningen efter vad ni som kund behöver.

Våra olika
konferenspaket.
Konferenspaket
Paket 1. Till det lilla konferens utrymmet för kraftfulla presentationer
i widescreenformat.
Paket 2. För små till medelstora
konferensrum, för ljusstarka presentationer, med bild i widescreen format
och kristallklart ljud.
Paket 3. Större konferensrum eller
för er som har höga krav på ljudoch bildkvalitét.

Fem fördelar med Smartboard
✓ Bygger bort distanser mellan 		
medarbetare som jobbar på andra
orter.
✓ Dela dokument och bilder i mötet.
✓ Alla anteckningar sparas och kan
skickas till allas e-post när mötet
är klart.
✓ Det sparar på miljön att inte behöva resa lika ofta.
✓ Ni får en naturlig dokumentation
och arkivering av projekt och
historik.

www.netcomp.se

