BIG PAD
Oikea tuntuma – kuin kynä paperilla

Paremmat yhteistyömahdollisuudet tuovat nostetta
toimintaasi /This is Why Sharpin BIG PAD tekee kokouksista
elämyksiä.

Sisältö

Johdanto �������������������������������������������������������������������������������������������������03
Käyttökohteet ����������������������������������������������������������������������������������������04
Ohjelmistot ��������������������������������������������������������������������������������������� 05-07
Videovälitteinen yhteistyö���������������������������������������������������������������������08
Pilvipalvelu����������������������������������������������������������������������������������������������09
Kokoustilat����������������������������������������������������������������������������������������������10
Luokkahuoneet���������������������������������������������������������������������������������������11

2

Johdanto

Tehdään palavereista entistä innostavampia /This is Why
Sharpin BIG PADilla kaikki voivat osallistua aktiivisesti.

BIG PADimme on esitysväline neuvotteluhuoneeseen, kokoustiloihin ja luokkahuoneeseen. Se on kokonaisratkaisu, joka
sisältää kaiken tarvittavan: interaktiivisen taulun ja kynän sekä ohjelmistot. Lisäksi valittavanasi on useita älykkäitä
toimintoja, jotka tekevät BIG PADistä vieläkin monikäyttöisemmän.
BIG PAD on kuin tietokone, mutta se pystyy huomattavasti parempaan. Liitä useampi taulu yhteen, luo, muokkaa ja jaa
tietoa toisille reaaliajassa, pidä videoneuvottelu tai oppitunti etänä. Kyse ei ole vain älykkäästä ja helppokäyttöisestä
ratkaisusta, vaan BIG PAD luo aivan uuden tavan viestiä ja tehdä yhteistyötä.
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Käyttökohteet

Miten sinä hyödyt BIG PADistä?
BIG PAD on kehitetty käyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Sitä on helppo oppia käyttämään, ja se on kätevä käytössä. Kaikki on
suunniteltu tekemään työnteosta ongelmatonta. Miten sinä haluat käyttää BIG PADiä?

Keskustelut/esitykset
BIG PADillä voi luoda, jakaa ja muokata tietoa, asiakirjoja ja tiedostoja reaaliajassa.
Mahdollisuus esim. tekstien, kuvien ja muistiinpanojen työstämiseen tuo lisää
dynaamisuutta kaikentyyppisiin kokouksiin ja keskusteluihin. Yhä useampi voi
osallistua ja innostua riippumatta siitä, ovatko he samassa tilassa vai etäyhteydessä.

Videovälitteinen yhteistyö
Vie videoneuvottelut uudelle tasolle. Näytön jakaminen BIG PADin kanssa on paljon
muutakin kuin staattisen asiakirjan esittelyä. Sinä ja muut osallistujat voitte
työskennellä aktiivisemmin, jakaa aineistoa ja olla keskenänne vuorovaikutuksessa
suoraan näytöllä yhdistämällä siihen älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen.

Opetus ja kokoukset
Jopa kolme taulua voidaan liittää saumattomasti toisiinsa suuren esityspinnan
muodostamiseksi.
BIG PAD toimii loistavasti myös etäopetuksessa ja kaksisuuntaisessa viestinnässä eri
paikkojen välillä, kun useammat taulut viestivät toistensa kanssa.

Showroomit
BIG PAD sopii käytettäväksi showroomeissa, joissa asiakkaat voivat itse selata muun
muassa tuotetietoja ja esittelyvideoita. Jos interaktiivinen taulu yhdistetään Sharpin
monitoimijärjestelmään, näytöllä esitetyt tiedot voi tulostaa suoraan.

Loistavia käyttökohteita BIG PADille:
• Yritysten neuvottelutilat

• Ostoskeskukset

• Konferenssikeskukset

• Kaupat

• Koulut

• Terveyden- ja sairaanhoito

• Yliopistot ja korkeakoulut

• Arkkitehtitoimistot

• Koulutusyritykset

• Mainostoimistot
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Ohjelmistot

Ymmärrämme yhteistyön tärkeyden /This is Why Sharpin
BIG PAD yksinkertaistaa viestintää.
BIG PAD tekee esityksistä kiinnostavampia ja houkuttelee huoneessa tai etäyhteyden päässä olevat osallistujat mukaan
yhteistyöhön.
Näyttöjä on saatavilla eri kokoisina, ja niiden kuvanlaatu on tietysti korkein mahdollinen. Interaktiivisella kynällä useampi
ihminen voi kirjoittaa taululle samanaikaisesti.
Näyttö voidaan asentaa seinälle tai liikuteltavalle jalustalle sen mukaan, mikä asennustapa on joustavampi käyttäjien
kannalta.
BIG PAD on täydellinen väline videovälitteiseen yhteistyöhön. Näyttöön voidaan helposti asentaa ja liittää kamera, jolloin
kokouksen osallistujat eri paikoissa voivat nähdä toisensa. BIG PADissä on myös kiinteät, korkealuokkaiset kaiuttimet.

Haluatko entistäkin upeamman kokouselämyksen? Silloin voit

Kynä, joka osaa keskustella kaikkien
asiakirjojen kanssa

yhdistää BIG PADin muihin Sharp-laitteisiin. Sharp-sovelluksen

BIG PADin mukana tuleva älykynä on tärkeä työkalu. Eniten

avulla jopa 50 käyttäjää voi yhdistää mobiililaitteensa BIG

käytetyt toiminnot ovat helposti saatavilla kynässä olevista

PADiin. Älypuhelinten, tablettien ja tietokoneiden kautta

painikkeista. Siinä on kirjoituksen- ja muodontunnistus, ja

osallistujat voivat esittää omia ideoitaan, tehdä muistiinpanoja

sillä voi kirjoittaa suoraan kuviin, videoihin, PDF-tiedostoihin

ja kommunikoida riippumatta siitä, ovatko he samassa

ja Microsoft Office -asiakirjoihin, kuten Exceliin ja Power

kokoustilassa vai jossakin muualla.

pointtiin. Sormilla kirjoittaminen onnistuu tietysti yhtä hyvin.

Yhä useampi osallistuja

Host to
Host
Host
to Host

Valikot ovat helposti käytettävissä, ja ne voi myös siirtää
haluttuun paikkaan näytöllä.
Kynän asetuksia ja toimintoja on helppo säätää loogisesta
valikosta.

PC

PC

Älypuhelin
Tietokone

TabletTablet

Smartphone
Smartphone

Tabletti

KIRJOITUKSENTUNNISTUS

Smooth!
Smooth!
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Ohjelmistot

Rajaton esitysohjelma
Sharpin ohjelmistojen avulla BIG PAD saa helppokäyttöisen rajapinnan.
Microsoft Office -asiakirjoja, PDF-tiedostoja, verkkosivustoja jne. voi näyttää yhtä aikaa – tarvitsematta avata ohjelmia, joilla
tiedostot on luotu.
Työ helpottuu, kun monia tiedostotyyppejä voi käsitellä samassa työtilassa.

BIG PAD JOKA
TILANTEESEEN

Jatka suosikkiohjelmiesi käyttöä
BIG PADin avoin arkkitehtuuri mahdollistaa omien suosikkiohjelmiesi ja kolmannen osapuolen laitteiden käytön. Ei rajoituksia eikä
hankaluuksia – päätät itse, miten tiedot esitetään.

TIEDON JAKAMINEN JA
PÄÄTÖKSENTEKO HELPOTTUVAT
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Ohjelmistot

Verkkopalaverit, videoneuvottelut ja Skype-puhelut ovat nykyaikaisen työpäivän tavallisia elementtejä. Yhtä itsestään
selvää on, että osallistujat ottavat kokouksiin mukaan omat yhdistettävät laitteensa.
BIG PAD helpottaa toimistojen yhteistyötä, olivatpa kyseessä Kouvolan-toimipiste ja Oulun-pääkonttori tai Heinolan ja
Hongkongin. Sharpin BIG PADissa on laadukas ääni, selkeä kuva ja kätevät liitäntäyhteydet – juuri se, mikä saa tekniikan
todella tuntumaan apuvälineeltä tilanteessa kuin tilanteessa.

BIG PAD LIITTÄÄ IHMISET YHTEEN
ISOISSA JA PIENISSÄ KOKOUKSISSA
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Videovälitteinen yhteistyö

Videoneuvottelut eivät ole uusi asia. Entä videovälitteinen yhteistyö?
BIG PADin ansiosta osallistujat eivät pelkästään kohtaa matkan päästä vaan myös voivat kommunikoida suoraan näytöllä.
Videovälitteiseen yhteistyöhön tarkoitetussa ratkaisussamme voidaan yhdistää jopa 25 BIG PAD -näyttöä – missä tahansa. Siten yhä
useammat kokoukset voidaan pitää etänä, mikä säästää sekä aikaa että resursseja. Kaikki osallistujat voivat kommunikoida ja jakaa
asiakirjoja näytöllä, tehdä muistiinpanoja, piirtää, työstää samoja asiakirjoja ja niin edelleen – kaikkea, mihin BIG PAD normaalisti
pystyy. Tarjoamme kaikenkattavan ratkaisun, jonka videovälitteinen yhteistyö lähtee sujuvasti käyntiin.
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Pilvipalvelu

Skannaa ja tulosta kokouksen aikana
Sharpin pilvipalvelun perushyöty on se, että kaikki työntekijät saavat käyttöönsä kaiken työhön tarvitsemansa
tiedon turvallisesti – olinpaikastaan riippumatta. Pöytäkoneilta ja kannettavilta, tableteilta, älypuhelimista ja
jopa Sharpin monitoimijärjestelmistä.

Yhdessä BIG PADin integroitujen
esitysratkaisujen kanssa
pilvipalvelu mahdollistaa
kaikkien asiakirjojen tarkastelun
heti, kun ne on skannattu
Sharpin monitoimijärjestelmässä.
BIG PADissä luotu sisältö
voidaan siis tallentaa
pilvipalveluun ja tulostaa heti
yhdestä tai useammasta
monitoimijärjestelmästä. Kätevä
toiminto säästää aikaa, koska
tulosteita ei enää tarvitse
lähetellä täydennykseksi
jälkeenpäin.

KIRJOITA TAI
PIIRRÄ

TUO

suoraan näytöllä

näytettävä kuva

SKANNAA
paperinen asiakirja
monitoimijärjestelmässä

TALLENNA

tai

TULOSTA

tietoa tietokoneelta
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Kokoustilat

Kokoustilassa
Toiminnan menestyksen avain on työntekijöiden yhteistyön helpottaminen. Mitä useampia ajatuksia tuodaan esiin, sitä suurempi
mahdollisuus on löytää todella hyviä ideoita kehitettäviksi.
Kokoustilassa oleva BIG PAD avaa joukoittain mahdollisuuksia. Esityksistä tulee interaktiivisia, kaikki osallistujat voivat työstää samaa
asiakirjaa, yhdistäminen ja työskentely on helppoa älypuhelimesta, tietokoneelta tai tabletilta. Tämän ansiosta päätöksenteko
nopeutuu – tie päätöksiin lyhenee. Kaikki myös tuntevat olevansa entistä enemmän osallisina.
BIG PADissä olevilla ohjelmistoilla voit helposti näyttää, muokata ja tehdä muistiinpanoja eri tiedostotyyppeihin, kuten Microsoft®
Office -sovellusten tuotoksiin, videoihin ja verkkosivustoihin. Koska useita eri tiedostotyyppejä voi järjestää samaan työtilaan, on
helppo säilyttää yleiskuva ja pitää yllä keskustelua.
Älykynällä voi tehdä tekstiin tai kuviin muistiinpanoja suoraan näytöllä ja tallentaa muutokset uuteen asiakirjaan. Muut voivat
osallistua Windows®-, Mac-, Android- ja IOS-laitteidensa välityksellä. BIG PAD on yhteensopiva kaikkien näiden järjestelmien kanssa,
mikä antaa ammattimaisuutta sekä yrityksen sisäisille että ulkoisille kokouksille. Lisäksi yhteistyö helpottuu.
Kun on aika päättää kokous, tiedostot on helppo jakaa kaikille osallistujille.

EI ENÄÄ KOSKAAN
TYLSIÄ KOKOUKSIA
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Luokkahuoneet

Luokkahuoneessa
Käytätkö edelleen liitutaulua, piirtoheitintä tai valkotaulua? Silloin uskallamme luvata, että BIG PAD

EI ENÄÄ KOSKAAN
TYLSIÄ OPPITUNTEJA

mullistaa luokkahuoneesi.
Kuten muissakin käyttäjäyhteyksissä, kyse on vuorovaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien
lisäämisestä. Opettajana voit helposti jakaa asiakirjoja ja muistiinpanoja kaikille oppilaille BIG PAD
-näytöltä. Ja toisin päin: oppilaat liittävät laitteensa järjestelmään ja voivat itse esitellä asiakirjojaan
muulle luokalle.
Poissaolevat oppilaat voivat osallistua etänä. Voit jopa tallentaa oppitunnin ja toistaa sen
tarvittaessa.
Sharpin BIG PAD -näyttöjen ääni ja kuva ovat erinomaisia. Se takaa, että ne todella toimivat, kun
koolla on paljon ihmisiä (jotka eivät ehkä aina ole aivan hiirenhiljaa).
Paitsi että voit käyttää BIG PADiä valkotaulun sijasta, siitä tulee myös suuri interaktiivinen näyttö
tietokoneellesi kaikkine etuineen.
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BIG PAD

Suurempia kokouselämyksiä ja parempaa yhteistyötä
BIG PAD on täydellinen esittelyratkaisu, joka sisältää interaktiivisen näytön ja kynän sekä ohjelmiston käytettäväksi kaikenlaisissa
kokoushuoneissa, luokkahuoneissa tai missä tahansa liiketilassa aulasta näyttelytiloihin.
Ennen kaikkea BIG PAD kuitenkin merkitsee uutta tapaa työskennellä. Innostuneempia kokouksia, tiiviimpää osallistumista ja
nopeampia päätöksiä. Esityksiä, joihin kaikki osallistujat voivat antaa oman panoksensa. Koska BIG PADin voi varustaa kameralla
videoneuvotteluja varten, osallistujien ei edes tarvitse olla samassa huoneessa esityksenpitäjän kanssa.
Ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä hyötyä BIG PADistä voisi olla teidän toiminnassanne.

www.sharp.fi

