Ouça Melhor
Tenha toda a gente a ouvir as apresentações
em p e r f e i t a s c o n d i ç õ e s d e
inteligibilidade.

As Salas de Reuniões são actualmente muito mais do que a
soma de mesa e de cadeiras: uma Sala de Reuniões ou de
Direcção moderna, com funcionalidades que agilizam o trabalho
e aumentam a conectividade dos participantes, permite maior
envolvência e facilidade nas comunicações.
Dentro da sua Sala de Reuniões, os seus colaboradores
poderão exprimir-se e absorver facilmente o que lhes é
comunicado. Pontos de vista mostram-se numa tela ou num
ecrã, palavras e gestos são expressos através de
audioconferência ou vídeo conferência, informação é partilhada
de forma ágil.
Permita a um fornecedor apresentar facilmente um produto
ligando-se facilmente ao seu ecrã. Partilhe a sua solução
perante um cliente. Revolucione a maneira como comunica.
Saiba como: fale com a Luz e Som
Vamos fazer negócio!

C o n t ro l e o s E s t o r e s
Controle os seus estores ou
black-outs: domine a privacidade
ou a iluminação da sala de
reunião a partir de cenários préprogramados com um toque no
comando central.

O c u l t e T V ’ s e Te l a s
Cause impacto visual com
mecanismos de ocultação de TV,
projectores e telas. Ponha só os
equipamentos à mostra quando
vão ser utilizados.

Esconda os Cabos
Com caixas de mesa, todas as
ligações por cabo ficam
facilmente disponíveis, mas
ocultas quando não são
necessárias.

Ce n t r a l i z e o s e u
Comando
Controle toda a sala a partir do
tablet. Deixe -o sempre
carregado, em docking station
de mesa ou de parede, sem
cabos nenhuns.

Comande a
Iluminação
Use cenários programados de
iluminação. Com um único
toque, prepare todas as luzes
para projecção, discussão,
leitura.

Partilhe Informação
Partilhe ecrãs em simultâneo e
de qualquer suporte facilmente
(PC, Mac, Android ou iOS), na
TV ou tela de projecção.

P o u p e Te m p o e
D i n h e i ro
Com as vídeo conferência e
áudio conferências agilize as
tomadas de decisão, poupe em
viagens, alojamentos e horas
extra.

Partilhe a informação sonora com o máximo de
inteligibilidade possível, para que toda a gente ouça bem
a chamada de video ou de audio conferência, para que se
perceba bem o vídeo que está a ser partilhado no ecrá.
Opte por colunas discretas facilmente pintadas à cor da
sua sala ou mesmo por colunas completamente invisíveis.
Ligue os equipamentos facilmente ao seu sistema
audiovisual, com o ou sem cabos.

Colunas de embutir Sonance, com possibilidade de pintura.

Comande a iluminação toda: entre na sala e com uma tecla
no comando de parede escolha logo o cenário préprogramado a partir de vários circuitos de iluminação
comandados.
Ajuste na sua mesa, a partir do ecrã táctil ou tablet, numa
única aplicação, os cenários que quer usar: pode ter um
cenário para apresentações individuais, outro para
projecções em tela, um terceiro cenário onde só a mesa
seja iluminada para que o foco incida em papéis de trabalho
e outro cenário para manutenção e limpeza.

Sala de Reuniões com controlo integrado Crestron.

Partilhe a informação aúdio com o máximo de inteligibilidade
possível, para que toda a gente ouça bem a chamada de
video ou de audio conferência, para que se perceba bem
o vídeo que está a ser partilhado no ecrá.
Opte por colunas discretas facilmente pintadas à cor da
sua sala ou mesmo por colunas completamente invisíveis.
Ligue os equipamentos facilmente ao seu sistema
audiovisual, com o ou sem cabos.

Crestron Airmedia: todos os participantes da reunião têm acesso ao display.

Ter uma audio ou vídeo conferência instalada na sua sala de
reuniões permite várias vantagens. A redução de custos com
menos despesas inerentes a deslocações é óbvia, mas outra
vantagens poderão não ser tão evidentes: o tempo poupado
é utilizado de forma mais produtiva do que em viagens, todas
as pessoas envolvidas e respectiva informação ficam mais
acessíveis e é fácil aceder aos decisores.
Numa gestão de crise todos se podem reunir rapidamente, e
a conversação com clientes remotos, ou com parceiros para
preparação de obras e trabalhos comuns, é facilitada. Toda a
empresa é agilizada.

Sistema de videoconferência Polycom.

Juntamente com os cenários pré-programados de iluminação,
ou em botões programáveis à parte, pode controlar os seus
estores, persianas ou black-outs.
O controle individual ou em conjunto, permite controlar o nível
de privacidade da reunião ou aproveitar ou restringir a
iluminação natural que entra na sala.
Pode até programar uma hora em que os estores se abrem
automaticamente para aproveitar a luz natural.

Controle todas as funcionalidades da sala de reuniões com Crestron.

Surpreenda com um grande impacto visual os seus clientes,
fornecedores e colaboradores: faça surgir uma televisão, tela
ou projector, do tecto, mesa ou parede da sua sala de reuniões.
Desta forma os equipamentos não prejudicam visualmente a
estética da sua sala e só são expostos quando são realmente
necessários.

Sala com televisor embutido em móvel, com sistema Future Automation.

Cabos espalhados pela mesa a perturbar a colocação de
equipamentos e de papéis são coisa do passado. Os cabos
para carregamento e ligação de equipamentos informáticos
devem estar facilmente acessíveis mas não devem estorvar
em nada.
Para isso a utilização de caixas de mesa altamente
configuráveis, que se se fecham quando não estão a ser
utilizadas, é uma solução excelente.

Caixa de ligações para mesa Extron.

Com uma simples aplicação num tablet ou no seu smartphone,
pode controlar a sala de reuniões da sua empresa.
Toda a programação fica num só local, e com as docking
stations de mesa com carregamento por indução, nunca há
o risco de ficar sem bateria.

Controle tudo a partir do tablet ou smartphone com uma aplicação personalizada.

Auditório EDP - Sede da EDP, Porto.

Sala de Crise do INEM

Sede da Pfizer, Lagoas Parque - Lisboa

Escritório com mecanismo de ocultação de TV, Luanda - Angola .

Escritório com sistema de controlo integrada, Luanda - Angola .

Auditório ISGEST, Luanda - Angola
ISGEST Auditorium, Luanda - Angola
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