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SynappxTM Meeting
Rozpoczynaj spotkania o czasie

Informacje o aplikacji Synappx Meeting 
Badania wykazały, że osiągnięcie produktywności podczas spotkania zajmuje średnio 10 minut*1 ze względu na czas stracony na 
czynności takie jak podłączenie się do dużego ekranu, uruchomienie systemu konferencyjnego lub znalezienie potrzebnych treści. 
Oprogramowanie Synappx Meeting pomaga sprostać tym wyzwaniom,  koncentrując się na współpracy i dzieleniu się pomysłami.
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• Większość pracowników uczestniczy w 62 spotkaniach 
miesięcznie*2

• Pracownicy mają za zadanie organizować i przeprowadzać 
produktywne spotkania.

• Wiele spotkań nie rozpoczyna się o czasie ze względu na 
trudności techniczne

• Koordynacja technologii sal konferencyjnych jest wyzwaniem

• Rozpoczynanie spotkania: Synappx Meeting pomaga 
usprawnić i automatycznie połączyć technologie niezbędne 
do rozpoczęcia spotkań

• Podczas spotkania: Synappx Meeting pomaga użytkownikom 
śledzić czas spotkania i uzyskać dostęp do skrótów do ich 
plików i aplikacji.

• Zakończ spotkanie: Synappx Meeting pomaga 
automatycznie rozłączyć technologie używane podczas 
spotkania, aby kolejne spotkanie mogło rozpocząć się na czas.

Wyzwania: Zalety Synappx Meeting:
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* Sterowanie głosowe obecnie niedostępne w Europie. 

Design i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje były poprawne w momencie wydruku. Sharp, Synappx i wszystkie powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Sharp Corporation i/lub jej spółek stowarzyszonych. Internet Explorer, Microsoft , Office 365, OneDrive i Azure są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych 
krajach. Android i Google są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. ©Sharp Corporation Lipiec 
2020. Ref: Karta produktowa Synappx Meeting  (20475). Wszystkie znaki towarowe są uznawane. E&O.

Skoncentruj się na spotkaniu, nie na technologii
Zaplanowane lub spontaniczne spotkania można rozpocząć jednym kliknięciem, łącząc 
wszystkie komponenty potrzebne do spotkania. Ty i Twoi współpracownicy możecie 
skupić się na spotkaniach, nie martwiąc się o to, jak je rozpocząć.

• Automatycznie rozpoczynaj spotkania o czasie dzięki jednemu kliknięciu 
• Automatycznie klonuj ekran swojego PC 
•  Automatycznie połącz się z konferencjami internetowymi przez Zoom, Microsoft 

Teams lub Google Meet

Twój zaufany asystent podczas spotkania
Asystent Spotkań Synappx pomaga Ci być bardziej wydajnym i produktywnym.

• Wizualny licznik czasu spotkania 
• Dostęp do załączników w zaproszeniu na spotkanie oraz skrótów do folderów 
•  Opcjonalne sterowanie głosowe* monitorem, Microsoft® PowerPoint® oraz 

oprogramowanie Sharp Pen

Zakończ spotkanie o czasie
Po zakończeniu spotkania, Synappx Meeting automatycznie rozłącza wykorzystywane 
technologie, umożliwiając terminowe rozpoczęcie kolejnego spotkania.

• Zakończ klonowanie ekranu

• Rozłącz konferencję internetową. 
•  Zaktualizuj kalendarz wykorzystania pomieszczeń, aby umożliwić dostęp do nich 

innym członkom zespołu.

Portal administratora Synappx do scentralizowanego 
zarządzania
Portal administratora Synappx pozwala na monitorowanie aplikacji Synappx 
i zarządzanie nimi z jednego miejsca. Tutaj administratorzy uzyskują scentralizowaną 
kontrolę nad wszystkimi niezbędnymi komponentami aplikacji Synappx. 
Wizualizowane dane są widoczne dla administratorów, co daje im wgląd w trendy 
organizacyjne.

Bezpieczeństwo jest naszym głównym priorytetem
Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu dla innowacyjnej technologii firmy 
Sharp. Dzięki technologiom Microsoft® Azure, Microsoft® 365, Google Workspace™ 
i najlepszym praktykom firmy Sharp w zakresie bezpieczeństwa aplikacje i 
usługi Synappx są chronione na wielu poziomach. Aby dowiedzieć się więcej 
o bezpieczeństwie technologii Synappx, pobierz nasz raport na temat bezpieczeństwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sharp.pl/synappx-meeting. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje, np. na temat obsługiwanych środowisk i wskazówek dotyczących korzystania z aplikacji, odwiedź nasze centrum pomocy 
technicznej pod adresem


