DIGITÁLNÍ FLIPCHART – SMART kapp
Co má klasická tabule, papírový ﬂipchart, stolní rotační vizitkář a vytáčecí telefon společného? Jsou
to pracovní nástroje včerejška. Dnes je na řadě digitální ﬂipchart – SMART kapp, se kterým
lze okamžitě psát, kreslit, sdílet a uložit nové nápady ze společné porady, prezentace, workshopu
nebo operativního brainstormingu.
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První zapojení

Mobilní zařízení
Vaše mobilní zařízení (iOS
a Android) spojíte s digitálním
ﬂipchartem přes bluetooth
maximálně do vzdálenosti 10 metrů.
V případě, že nemáte v mobilním
zařízení nainstalovanou aplikaci
SMART kapp, budete při prvním
spojení vyzváni ke stažení aplikace.

Digitální ﬂipchart zapojíte do elektrické zásuvky
a můžete okamžitě pracovat. Po zapojení do zásuvky
se rozsvítí červené kolečko na spodní straně digitálního ﬂipchartu. Po načtení
začne kolečko svítit
zeleně. Zapojení je velice
jednoduché a není nutná
žádná součinnost s IT
oddělením.
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Spojení s aplikací
Naskenujte QR kód, který je
umístěný na spodní straně
digitálního ﬂipchartu, nebo využijte Near Field Communication
– NFC (pouze Android). Digitální
ﬂipchart je možné spojit přes
aplikaci a bluetooth jen s jedním
mobilním zařízením.

6 Počet účastníků
Díky aplikaci SMART
kapp, která je ke stažení
zdarma na App Store
nebo Google Play, lze
sdílet vytvořené informace až s 250 účastníky/
zařízeními.

4 Sdílení informací
Mobilní zařízení, které začne
sdílet vytvořené informace z digitálního ﬂipchartu, potřebuje Wi-Fi
připojení nebo mobilní datový
tarif. Všechny sdílené informace
jsou šifrovány v protokolu
(HTTPS).

5 Uložení informací
Zápisy z porad nebo operativního brainstormingu uložíte na připojené mobilní
zařízení nebo si jej mohou uložit i ostatní zařízení/účastníci, kterým byl odeslán
internetový odkaz. Současně se můžete připojit k digitálnímu ﬂipchartu jakýmkoli
přenosným USB ﬂash diskem. Vytvořené zápisy, čmáranice či vizuální data lze
uložit do formátu PDF nebo JPEG.

Velikost
Popisovač
Při zakoupení digitálního
ﬂipchartu získáte automaticky
tři černé popisovače. Další
popisovače je možné dokoupit
samostatně v balení po třech
kusech.
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102 00 Praha 10
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BRNO
Vídeňská 189/102
619 00 Brno – Dolní Heršpice
tel.: 547 357 080
brno@avmedia.cz

Mazací houbička
Guma je součástí SMART kapp
balení. Náhradní gumu lze dodatečně dokoupit. Doporučuje
se využívat originální gumu.

OSTRAVA
Na Burni 1497/39
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.: 596 624 505
ostrava@avmedia.cz

PARDUBICE
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
tel.: 466 510 825
pardubice@avmedia.cz

Digitální ﬂipchart váží 16 kg a má
rozměry 122 cm × 66 cm × 20,3 cm
(42"). Digitální ﬂipchart je připraven pro pevné zavěšení na zeď
nebo jej můžete přesouvat na mobilním stojanu. Mobilní stojan není
součástí digitálního ﬂipchartu.
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