Integrované kancelárske riešenia

PRACUJTE INTELIGENTNEJŠIE POMOCOU SORTIMENTU KANCELÁRSKYCH PRODUKTOV SHARP.
PRIPOJTE SA. SPOLUPRACUJTE. KOMUNIKUJTE.

moja integrovaná kancelária
Dobrá komunikácia poháňa integrovanú tímovú prácu /This is Why
/Práve preto potrebujete spoločnosť Sharp v srdci vašej firmy.

Moja integrovaná kancelária

Zdieľaním nápadov budete mať úspech /This is Why /Práve
preto spoločnosť Sharp pomáha ľuďom spolupracovať.

Teraz môžu vaši kolegovia jednoduchšie zdieľať nápady

Vylepšenie firemnej agility

pomocou svojich tabletov, smartfónov a notebookov. Môžu

Predstavte si toto: dostali ste sa do užšieho výberu o veľkú

sa bezdrôtovo pripojiť k širokému rozsahu kancelárskeho

zákazku – doposiaľ vašu najväčšiu. Máte iba jeden týždeň

vybavenia značky Sharp.

na reakciu. Je dôležité, aby každý spolupracoval pri vytvorení
víťaznej ponuky.

Multifunkčné zariadenia (MFZ), interaktívne tabule, monitory
s dotykovou obrazovkou a LED displeje veľkého formátu, všetky

Váš vedúci predaja vytvorí prehľadný koncept 30-stranovej

môžu byť v mimoriadne prístupnej integrovanej sieti. A zdieľané

ponuky. Naskenuje sa z MFZ do cloudu a ostatní

a diskutované informácie môžete navyše uložiť do cloudu,

zamestnanci – v kancelárii, doma alebo na ceste – si ho môžu

čo pomáha ľuďom spolupracovať ľubovoľným spôsobom,

pozrieť a aktualizovať ho.

kedykoľvek to potrebujú a kdekoľvek sa nachádzajú.
Aj keď vedúca predaja cestuje, môže si pomocou tabletu
A pretože nápady a informácie môžu prúdiť voľnejšie, môžete

sprístupniť ponuku a svoje myšlienky a uložiť ich späť do

na nové príležitosti reagovať efektívnejšie.

cloudu. Každý, kto požiadal o upozornenie na zmeny, dostane
okamžité e-mailové upozornenie.

Prepájanie tímov
Medzitým sa robia ostatné stretnutia. Vaši produktoví
špecialisti sa stretnú s marketingom, aby zvážili
a prediskutovali plán, zdieľali obsah priamo zo svojich
notebookov, tabletov a smartfónov na interaktívnej tabuli
Sharp BIG PAD.
Vedúci tímu používa svoj notebook na zvýraznenie
kľúčových častí výzvy na predkladanie ponúk a dôveryhodný
dodávateľ – ktorý vás v ten deň navštívi – je pozvaný, aby sa
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KANCELÁRSKYM VYBAVENÍM VRÁTANE
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S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
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PREPOJTE POČÍTAČE
A MOBILNÉ ZARIADENIA
S TABUĽOU BIG PAD
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multimediálne ponuky na tabuli a pomocou MFZ sa vytvoria

Pressure sensor
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papierové letáky. Všetko je bezdrôtové.
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Moja integrovaná kancelária

Firemná inšpirácia závisí od skutočného komerčného náhľadu
/This is Why /Práve preto viac sprístupňujeme informácie.

Inde sa iný tím stretáva, aby prediskutoval dodávateľský reťazec.

Sila dotyku

Pomocou tabúľ BIG PAD môžete zdieľať množstvo

Ponuku vyladenú úzko spolupracujúcimi tímami

kancelárskych dokumentov a na poznámky písané rukou

a jednotlivcami môžete sebavedome prezentovať.

môžete použiť dotykové perá. Poznámky sa pridajú do
dokumentov so štandardným, ľahko čitateľným písmom

Keďže si uvedomujete dôležitosť a komplexnosť dohody,

a všetko sa uloží do cloudu.

prenajmete si na jeden deň konferenčnú miestnosť vybavenú
LED monitorom Sharp s uhlopriečkou 90” spolu s monitorom

MFZ Sharp, ktoré ste skoro ráno bezdrôtovo nainštalovali

Sharp s dotykovou obrazovkou a uhlopriečkou 20”, ktorý je

v schôdzovej miestnosti, sa používajú na skenovanie

zabudovaný do pultu.

referenčných dokumentov na tabuľu BIG PAD, zatiaľ čo softvér
Sharpdesk Mobile rozširuje funkčnosť tlače a skenovania MFZ

Vďaka technológii môžete prezentovať grafiku, fotografie,

na každé mobilné zariadenie v miestnosti.

video a kancelárske dokumenty na displeji veľkého formátu
s vysokým rozlíšením, čím silne zapôsobíte.

Softvér Touch Display Link 2.0 od spoločnosti Sharp sa navyše
používa na prenos obsahu z tabule BIG PAD späť na každé
bezdrôtové zariadenie v miestnosti. Všetko je prepojené,
nápady a informácie prúdia bez problémov.

Rast, ktorý spĺňa vaše potreby
Moja integrovaná kancelária poskytuje každému okamžitý
prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje. Lokalita už
nie je dôležitá. Tímová práca je veľmi dôležitá.
Je aj škálovateľná. Na začiatok môžete jednoducho chcieť

Uložte súbory
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pripojiť tablety a mobilné telefóny na využitie možností tlače
a skenovania svojho kancelárskeho MFZ alebo na zdieľanie
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informácií na interaktívnej tabuli. Časom budete možno chcieť
všetko navzájom prepojiť, mať nepretržitý bezpečný prístup
ku všetkým informáciám, ktoré vaši kolegovia potrebujú na
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vylepšenie rozhodovania a tímovej práce.
Začnite v malom alebo myslite vo veľkom – je to na vás.

OVLÁDAJTE PREZENTÁCIE
Z MONITOROV S DOTYKOVOU
OBRAZOVKOU
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Sharp - Inspiring Ideas From Technology

Sharp Electronics CEE mení spôsob, akým firmy využívajú informácie. Ponúka riešenia v oblasti obehu dokumentov
a integrácie IT procesov, a tiež pomáha vytvárať, vizualizovať, manažovať a sprístupňovať informácie.
Služby založené na najnovších technológiách, umožňujú získať plnú kontrolu nad informáciami využívanými vo
firmách, bez ohľadu na to, či sú dostupné v digitálnej alebo v analógovej forme.
Spoločnosť Sharp vyrába multifunkčné zariadenia najvyššej kvality pre kancelárie a pre CRD, ako aj profesionálne
zariadenia digitálnej tlače pre polygrafiu. Ponúka tiež širokú paletu monitorov so širokým uplatnením - začínajúc
od veľkoplošných obrazoviek, cez systémy digital signage, až po inovatívne interaktívne dotykové monitory pre
podnikové a pre vzdelávacie prostredie.
Viac informácií o ponúkaných riešeniach nájdete na:
www.sharp.sk
www.linkedin.com/company/sharp-eu

Poznámky
Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Microsoft, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows, Windows
XP, Windows Server a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy
produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných majiteľov. © Sharp Corporation, október 2014. Ref: Brožúra Moja integrovaná kancelária.
Č. úlohy 15488. Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.
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