
Zintegrowane rozwiązania dla biur

Dobra komunikacja prowadzi do doskonałej pracy 
zespołowej. /This is Why /Właśnie dlatego potrzebujesz 
rozwiązań Sharp jako głównego elementu swojej firmy.

Moje zintegrowane biuro
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Moje zintegrowane biuro

Teraz Twoi koledzy mogą dzielić się pomysłami w łatwiejszy 

sposób, wykorzystując tablet, smartfon lub laptopa 

bezprzewodowo podłączonego do szerokiej gamy urządzeń 

biurowych Sharp.

Urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, monitory 

z ekranami dotykowymi i wyświetlacze LED dużego formatu 

mogą wspólnie działać w bardzo dostępnej, zintegrowanej 

sieci. Ponadto udostępniane informacje można zapisać w 

chmurze, co umożliwia ludziom wspólną pracę w dowolny 

sposób oraz dostęp do wszystkich informacji, których 

potrzebują w dowolnym czasie.

Ponieważ pomysły i informacje mogą przepływać swobodniej, 

możesz bardziej efektywnie reagować na nowe możliwości.
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Bądź bardziej elastyczny
Wyobraź sobie: zostałeś umieszczony na liście najważniejszych 

kandydatów do zawarcia poważnego kontraktu - jak 

dotąd Twojego największego. Masz tydzień na udzielenie 

odpowiedzi. Teraz najważniejszą kwestię jest wspólna praca 

całego zespołu, aby opracować zwycięską ofertę. 

Dyrektor do spraw sprzedaży opracował ramowy projekt 

30-stronicowej oferty. Projekt został zeskanowany 

z urządzenia wielofunkcyjnego do aplikacji w chmurze. Inni 

współpracownicy - przebywający w biurze, w domu lub w 

podróży - mogą go przeglądać i aktualizować.

Nawet jeśli szefowa działu sprzedaży przebywa w podróży, 

może uzyskać dostęp do oferty ze swojego tabletu, dodać 

swoje pomysły i zapisać ponownie w chmurze. Każdy, 

kto poprosi o powiadomienie o dokonanych zmianach, 

natychmiast otrzyma wiadomość e-mail.

Łączymy zespoły
W międzyczasie odbywają się inne zebrania. Twoi specjaliści 

do spraw produktu naradzają się z działem marketingu, 

aby rozważyć i omówić plan, udostępniając materiały 

bezpośrednio ze swoich laptopów, tabletów i smartfonów na 

tablicy interaktywnej BIG PAD firmy Sharp.

Lider zespołu wykorzystuje swój laptop do zaznaczenia 

zasadniczych części składanej oferty, a zaufani partnerzy - 

składający wizytę - są zaproszeni do współpracy. Po zalogowaniu 

się goście wyświetlają za pomocą gestów multimedialne 

propozycje, korzystając z tablicy interaktywnej, a urządzenie 

wielofunkcyjnego służy do tworzenia wydruków sporządzonych 

materiałów. Wszystko odbywa się bezprzewodowo.

ZINTEGRUJ SWOJE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 
Z INNYMI URZĄDZENIAMI BIURA, W TYM 
TABLICAMI INTERAKTYWNYMI I MONITORAMI 
EKRANAMI DOTYKOWYMI 

PODŁĄCZ KOMPUTERY I URZĄDZENIA 
PRZENOŚNE DO TABLICY 
INTERAKTYWNEJ BIG PAD

Współpracuj z innymi a osiągniesz sukces. /This is Why 
/Właśnie dlatego Sharp pomaga ludziom.

Komputer Tablet
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Moje zintegrowane biuro

W innym miejscu kolejny zespół spotyka się w celu omówienia 

łańcucha dostaw. Rozmaite dokumenty biura są udostępniane 

z wykorzystaniem BIG PAD, a pióra dotykowe służą 

do sporządzania odręcznych notatek. Notatki zostaną dodane do 

omawianych dokumentów w standardowym, łatwym do odczytu 

kroju czcionki, a wszystkie dane zapisane w chmurze.

Urządzenie wielofunkcyjne firmy Sharp, bezprzewodowo 

zainstalowane wczesnym rankiem w sali zebrań, służy 

do skanowania omawianych dokumentów i wysyłania 

bezpośrednio na tablicę interaktywną BIG PAD, natomiast 

program Sharpdesk Mobile rozszerza funkcje drukowania 

i skanowania urządzenia wielofunkcyjnego na wszystkie 

urządzenia przenośne wykorzystywane w pomieszczeniu. 

Ponadto program Touch Display Link 2.0 firmy Sharp umożliwia 

ponowne przesyłanie materiałów z tablicy interaktywnej BIG 

PAD do wszystkich urządzeń przenośnych używanych przez 

uczestników zebrania. Wszystkie urządzenia są podłączone, 

a wymiana pomysłów i informacji przebiega bezproblemowo.

Siła dotyku
Stworzoną w ten sposób ofertę, dokładnie opracowaną dzięki 

ścisłej współpracy zespołów i poszczególnych osób, można 

z teraz zaprezentować szerokiemu gronu. 

Rozumiejąc znaczenie i złożoność zadania, wynajmujesz na cały 

dzień salę konferencyjną, wyposażoną w 90-calowy monitor 

LED firmy Sharp sterowany przez 20-calowym monitorem 

z ekranem dotykowym firmy Sharp, wbudowanym w mównicę. 

Ta technologia umożliwia prezentację rysunków, zdjęć, wideo 

i dokumentów biura na dużego formatu monitorze o wysokiej 

rozdzielczości, wywierającego ogromne wrażenie.

Rozwój na miarę Twoich potrzeb
System zintegrowanego biura zapewnia każdemu 

współpracownikowi natychmiastowy dostęp do wszystkich 

niezbędnych informacji. Miejsce ma drugorzędne znaczenie. 

Praca zespołowa może odbywać się w dowolnej lokalizacji. 

Rozwiązanie jest w pełni skalowalne. Na początku możesz 

po prostu podłączyć tablety i telefony komórkowe do funkcji 

drukowania i skanowania urządzenia wielofunkcyjnego 

biura, albo udostępniać informacje na tablicy interaktywnej. 

Po chwili możesz mieć wszystko podłączone, co zapewnia 

bezpieczny dostęp w trybie 24/7 do wszystkich informacji, 

których potrzebują Twoi współpracownicy, aby usprawnić 

podejmowanie decyzji i wspólną pracę.

Skromne początki lub dalekosiężne myślenie - Twój wybór.

STERUJ PREZENTACJAMI PRZY 
POMOCY MONITORÓW Z EKRANAMI 
DOTYKOWYMI

Scan document to the cloud

Print document 
from the cloud

Access/amend document on 
PC or mobile device

Create files on PC or 
mobile device

Access/amend document 
on the BIG PAD

Store files in 
the cloud

Inspiracja w biznesie zależy od gruntownej znajomości rynku. /This is 
Why /Właśnie dlatego sprawiamy, że informacje są bardziej dostępne.

Zapisuj pliki 
w chmurze

Utwórz pliki w komputerze lub 
urządzeniu przenośnym

Uzyskaj dostęp do dokumentu 
lub dokonaj zmian w dokumencie 

zapisanym w komputerze lub 
urządzeniu przenośnym

Wydrukuj dokument 
z chmury

Zeskanuj dokument do chmury
Uzyskaj dostęp do dokumentu lub 
dokonaj zmian w dokumencie na 

tablicy interaktywnej BIG PAD



Witamy w firmie Sharp

www.sharp.pl

Sharp oferuje szeroki wybór wyróżnionych nagrodami rozwiązań i urządzeń do zarządzania dokumentami, od podstawowych 

urządzeń wielofunkcyjnych po duże urządzenia produkcyjne. Opatentowana przez firmę Sharp technologia OSA (Open Systems 

Architecture) pomaga przekształcić urządzenie wielofunkcyjne w wydajny system umożliwiający bezproblemową integrację 

z aplikacjami pracującymi w chmurze i oprogramowaniem biurowym niezależnych producentów. Usługa Cloud Portal Office 

firmy Sharp umożliwia udostępnianie danych i współpracę podczas wykonywania zadań, aby zapewnić Twojej firmie utrzymanie 

komunikacji, poprawę pracy zespołowej i lepszą wydajność. Oferujemy również usługę Sharp Optimised Services, która zapewnia 

kontrolę, efektywność i wydajność Twojej firmie. Właśnie dlatego nasze produkty są doskonałym rozwiązaniem do zarządzania 

dokumentami.

O rozwiązaniach biznesowych Sharp

Jako innowator i wiodący na świecie producent monitorów firma Sharp oferuje szeroki wybór monitorów i rozwiązań do każdego 

rodzaju profesjonalnego zastosowania. Aktualnie dostępne są monitory (z przekątnymi ekranu do 90 cali) o znakomitych 

właściwościach, jak wysoka jasność i niewiarygodna jakość obrazu przy niskim zużyciu energii i pracy w trybie 24/7. Niektóre 

modele wyróżniają się także zaawansowanymi funkcjami, jak możliwość zestawienia telebimu, interaktywność i ultra-wysoka 

rozdzielczość. Produkty firmy Sharp umożliwiają komunikację, współpracę i rozpowszechnianie informacji. Właśnie dlatego nasze 

produkty stanowią doskonałe rozwiązanie do profesjonalnego wyświetlania obrazu.

Informacje o rozwiązaniach wizualnych Sharp
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