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SynappxTM Meeting
Start vergaderingen op tijd

Over Synappx Meeting 
Onderzoek heeft aangetoond dat het gemiddeld 10 minuten*1 duurt om productiviteit te bereiken tijdens een vergadering. Dit komt 
door de tijd die verloren gaat aan allerlei handelingen, zoals het verbinding maken met een groot scherm, het starten van een online 
vergadersysteem of het zoeken naar de benodigde content. Synappx Meeting-software helpt u deze uitdagingen te overwinnen. Zo 
ligt de focus weer op samenwerken en het uitwisselen van ideeën.
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• De meeste medewerkers wonen per maand 62 vergaderingen 
bij*2

• Medewerkers worden uitgedaagd om productieve 
vergaderingen te organiseren en uit te voeren

• Veel vergaderingen beginnen te laat vanwege technologische 
uitdagingen

• Het op elkaar afstemmen van vergaderzaaltechnologieën is 
een uitdaging

• Een vergadering starten: Synappx Meeting helpt u om 
de technologieën voor vergaderingen te stroomlijnen en 
automatisch te verbinden

• Tijdens een vergadering:: Met Synappx Meeting kunnen 
gebruikers de vergadertijd bijhouden en snelkoppelingen naar 
hun bestanden en applicaties maken

• Een vergadering beëindigen: Met Synappx Meeting 
koppelt de gebruiker de tijdens de vergadering gebruikte 
technologieën automatisch los, zodat de volgende 
vergadering op tijd van start kan gaan

Uitdagingen: De voordelen van Synappx 
Meeting:
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Referentie: Datasheet Synappx Meeting (20475). Alle handelsmerken erkend. E&O.

Focus op de vergadering, niet op de technologie

Geplande of ad-hoc vergaderingen kunnen met één klik van start gaan, terwijl alle voor 
de vergadering benodigde onderdelen met elkaar verbonden worden. U kunt zich met 
uw team richten op de vergadering, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over hoe 
u van start moet gaan.

• De vergadering automatisch starten met één klik 
• Automatische weergeven van uw PC 
•  Automatische verbinding maken met een online vergaderoplossing, zoals een Zoom- 

of Microsoft® Teams-vergadering

Uw betrouwbare assistent voor vergaderingen
De Synappx Meeting Assistant helpt u efficiënter én productiever te zijn.

• Visuele vergadertimer 
• Toegang tot uitnodigingen voor vergaderingen en snelkoppelingen naar mappen 
•  Optionele handsfree spraakbesturing* voor bediening van het display, Microsoft® 

PowerPoint® en de Sharp Pen Software

Beëindig uw vergadering op tijd
Zodra de vergadering is afgerond, ontkoppelt Synappx Meeting automatisch de 
gebruikte technische middelen, zodat de volgende vergadering weer op tijd kan 
beginnen.

• Ontkoppelen van scherm delen/ weergeven  
• De online vergaderoplossing afsluiten 
•  Optie om de kalender van de vergaderruimte te updaten om de ruimte vrij te maken 

voor andere teamleden

Synappx Admin Portal voor centraal beheer
Met het Synappx Admin Portal volgt én beheert u de Synappx-applicaties vanaf één 
locatie. Beheerders hebben centrale controle over alle benodigde instellingen van de 
Synappx-applicaties. Middels enkele dashboards en data heeft de beheerder inzicht in 
het gebruik van vergaderruimtes, applicaties en trends binnen de organisatie.

Beveiliging heeft onze prioriteit
Beveiliging staat altijd voorop bij Sharp. Met Microsoft® Azure-, Microsoft® 365- 
en Google Workspace™-technologieën en Sharp's ervaringen op het gebied van 
beveiliging worden Synappx-applicaties en -diensten beschermd. Om meer te weten 
te komen over de beveiliging van Synappx, kunt u onze whitepaper over de beveiliging 
downloaden.

Ga voor meer informatie naar www.sharp.nl/synappx-meeting  
Bezoek voor gedetailleerde informatie, zoals info over ondersteunde omgevingen en instructies om de app te gebruiken, ons Support 
Centre op www.sharp.nl/synappx-meeting/support


