
SMART Room System  
savietošanai ar Microsoft Lync 
 

Vēl efekt īgāks veids k ā izmantot Microsoft Lync 

Pārveidojiet uzņēmuma sapulces ar SMART Room 
System - integrētu iekārtu risinājumu, kas sastāv no 
pieskārienu aktivizējamiem displejiem ar HD video 
kameru, mikrofoniem un skaļruņiem, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu audio, video un datu pasniegšanas pieredzi. 
Sapulces dalībnieki var veidot un pasniegt idejas daudz 
kreatīvākā veidā, turklāt darīt to caur šai jomā zināmo 
programmnodrošinājumu – Microsoft Lync. 

Microsoft Lync ir aplikācija, 
kas virtuāli sasauc visus, 
pat vistālākos darbabiedrus 
Jūsu ofisa telpā. Ar tādiem 
tiešsaistes rīkiem kā tūlītējā 
ziņu rakstīšana, audio un 
video zvans, datora darba 
virsmas un aplikācijas 
parādīšana citiem 
dalībniekiem, Jūs varat 
izveidot konferenci, kurā 
visi dalībnieki jutīsies kā 
klātienē.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Video kamera 
HD kamera parāda visu telpu pilnībā, 
pielāgojas pie jebkuriem apkārtējās 
vides gaismas apstākļiem un rada tiešā 
acu kontaktu iespaidu. 
 

Profesion āls  skārienjut īgs šaura 
profila displejs 
Uzticams, augstas izšķirtspējas LCD 
interaktīvais šaura rāmja displejs, kas 
nodrošina nepārspējamu pieskāriena 
atpazīšanas darbību. 
 
Tūlītēja gatav ība 
Uz displeja ir izvietots 
klātbūtnes noteikšanas sensors, 
kas ieslēdz displeju, ja telpā 
kāds ir iegājis Sapulce var 
sākties, nospiežot tikai vienu 
pogu. 
 

Apr īkojams ar gr īdas stendu  
Novērš nepieciešamību pēc 
stiprināšanas pie sienas 

Administrat īvais vad ības bloks  
Pārslēdzieties starp prezentētājiem, 
izmainīt datu un video konfigurāciju, un 
pārslēdzieties starp prezentācijām un 
informāciju, kas pasniegta uz tāfeles. 
 

Mikrofoni un integr ēts audio nodro šinājums  
Sistēmai var tikt pieslēgti līdz pat 4 mikrofoni, kas 
nodrošinās efektīvu sapulces pārraidi, bet integrētie 
skaļruņi nodrošinās augstas kvalitātes skaņu. 
 

Integr ēts risin ājums  
 



Integr ēts risin ājums  
Visi risinājumi, kas iekļauti 
šajā sistēmā ir izveidoti tā, 
lai tie varētu darboties 
kopējā risinājumā. Līdz ar 
to tiek nodrošināts viens 
integrēts risinājums audio, 
video un datu kopējai 
apstrādei, kas atvieglo 
instalāciju un nodrošina 
atsevišķu komponentu 
funkcionalitāti vienotā 
sistēmā. 
 
Veidota, lai atbilstu vis ām 
telpām 
SMART piedāvā mazu, 
video un lielu sistēmas 
komplektu telpām, kas 
nodrošina no 2 līdz 16 
cilvēku dalību sapulcē. 
Atkarībā no izvēlētā 
risinājuma ir iespējams 
sistēmu nokomplektēt ar 
70” vai 84” displejiem. 
 
Klātbūtnes noteikšana 
SMART displejs 
automātiski ieslēgsies, ja 
tas jutīs kustību telpā. Šāda 
funkcionalitāte ietaupīs 
enerģijas patēriņa 
izmaksas un ļaus ātrāk 
ieslēgt tehniku, lai nekavētu 
sapulcei paredzēto laiku. 

Plata leņķa kamera  
SMART kamera nodrošina 
109° skata leņķi (lielākais 
skata leņķis, kāds tiek 
nodrošināts Lync Room 
sistēmām) ļauj attālinātiem 
sapulces dalībniekiem 
pārredzēt visu telpu, bez 
nepieciešamības pārvietot 
kameru, griezt to leņķī vai 
mainīt tālummaiņu.   
 
Acu kontakta simul ācija 
SMART kamera samazina 
acu atspīdumu, kā rezultātā 
attālinātie un klātiens 
sapulces dalībnieki var 
justies tā, it kā viens otram 
skatītos tieši acīs. 
 
Pieskāriena atpaz īstam ība 
SMART displejs 
automātiski nosaka pirksta 
vai rīka pieskārienu, bez 
speciālu režīmu 
pārslēgšanas vai pogu 
nospiešanas, un ļauj 
lietotājam dzēst digitālo tinti 
uz displeja virsmas ar 
delnu. 
 
Tūlītēja iek ārtu 
ieslēgšana 
Sāciet sapulci ar vienu 
pieskārienu. 
 

Administrat īvais vad ības 
bloks 
Lielā 11” telpas vadība ļauj 
lietotājiem nomainīt ekrāna 
izskatu, prezentācijas 
saturu un piezīmes e-
pastam sapulci beidzot. 
 
Microsoft Lync saskarne 
Lietotājiem, kuri jau pazīst 
Microsoft Lync, būs viegli 
un intuitīvi adaptēties ar 
SMART Room System, jo 
tā izmanto Microsoft Lync 
saskarni, 
 
Atbalsts iepl ānotām un 
speci ālu tēmu veidot ām 
sapulc ēm 
SMART Room System 
atbalsta iespēju iesākt 
speciālas tēmas sapulci, 
vai ieplānot sapulci. 
Jebkura no nodarbībām 
sāksies tikai ar vienu pogas 
nospiešanu. 
 
 

Iezīmes  
 



 

SMART Room System  
jebkurai telpai 
 

SMART Room System ir pieejama trīs izmēros, kas ļauj 
Jums izvēlēties to sistēmas veidu, kas sniegs vislabāko 
konferences pieredzi katrā no Jūsu sanāksmes telpām. 

 

   

Izmērs Mazs Vidējs Liels 

Telpas izmērs 
līdz 6 cilvēki 

≈ 9m2 
līdz 12 cilvēki 

≈ 16m2 
līdz 16 cilvēki 

≈ 28m2 

Displejs 70” 84” 2 x 70” 

Kamera √√√√ √√√√ √√√√ 

Galda 
mikrofoni –  2 2 

Skaļruņi √√√√ √√√√ √√√√ 

Vadības bloks √√√√ √√√√ √√√√ 

Dators ar 
programm-
nodrošinājumu 

√√√√ √√√√ √√√√ 

Sienas 
stiprin ājums √√√√ √√√√ √√√√ 

Stends Papildus iespēja Papildus iespēja Papildus iespēja 

 


