
Synappx Collaboration Hub 

Slimmere vergaderingen met betere samenwerking.  

 

Over Synappx Collaboration Hub 

De Synappx Collaboration Hub is een gebruiksvriendelijke applicatie, te installeren op je laptop 
en smartphone, die het voor gebruikers eenvoudiger maakt om een online of hybride vergadering 
te houden. De app zorgt er mede voor dat er gemakkelijk verbinding wordt gemaakt met de 
technische apparatuur in de vergaderruimte. Dit zorgt voor verbetering van de samenwerking en 
productiviteit. Synappx collaboration hub integreert met de meest populaire web-based, 
videoconferentie- en samenwerkingsplatforms die op kantoor gebruikt worden, waaronder 
Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Cisco Webex.  

Door de gebruiksvriendelijke interface maakt iedere gebruiker eenvoudig gebruik van de 
applicatie, zonder zich zorgen te maken over het gebruik van onbekende apparatuur. Zo houd je 
gemakkelijk elke Bring Your Own Meeting (BYOM) of hybride vergadering, bedien je de 
aanwezige AV-apparatuur in de vergaderruimte en krijg je moeiteloos toegang tot je documenten 
in jouw cloudopslagservice om deze te openen, bewerken en delen.  

Synappx Collaboration Hub maakt elke vergadering effectief en productie, ongeacht de 
gelegenheid, locatie of toepassing.  

 

De uitdagingen van online vergaderingen 

- Het duurt gemiddeld tot 12 minuten* om een vergadering te starten. 
- Het gebruik van onbekende apparatuur zorgt voor onrust tijdens hybride vergaderingen.  
- Hygiënische zorgen over het aanraken van gedeelde technologie. 
- Verschillende online videoconferentie platformen gebruiken een andere gebruikservaring.  
- Onbedoeld gevoelige gegevens van persoonlijke pc’s delen met BYOM. 

 

De voordelen van Synappx Collaboration Hub 

- Consistente gebruikservaring met de meest bekende videoconferentie- en technologie 
platformen.  

- Eenvoudig met één klik starten van elke BYOM-, hybride of pc-vergadering in de kamer. 
- Volledige contactloze controle over alle vergaderprocessen en activiteiten vanaf jouw 

mobiele apparaat.  
- Focus op gedeelde inhoud en het behalen van doelstellingen met hoge 

productiviteitsresultaten.  

 

De verschillende vergaderruimten effectief beheren 

- De persoonlijke ruimte: Synappx is geïnstalleerd op de pc van de gebruiker. 
- De kleine vergaderruimte: Synappx is geïnstalleerd op de pc van de gebruiker en de pc is 

aangesloten op een groot scherm. 
- De vergaderruimte: Synappx is geïnstalleerd op de pc van de gebruiker en de pc is 

aangesloten op een groot scherm met camera, audio, microfoon en draadloze 
castingtechnologie.  



- De grote vergaderruimte: Synappx is geïnstalleerd op een pc in de kamer en daardoor 
heb je een eenvoudige bediening van het grootformaat scherm met alle gebruikte Pro AV-
apparatuur. 

 

Gemakkelijke en vlotte overgang van ‘persoonlijk’ naar ‘gedeeld’ 

- Dezelfde gebruikservaring, of je nu een persoonlijke pc gebruikt, een geavanceerde 
ingebouwde pc in een kamer bedient of een van de populaire cloudgebaseerde 
videoconferentie platforms gebruikt. 

- Geen problemen met of zorgen over toegang tot aangesloten camera’s en andere AV-
apparatuur als onderdeel van een hybride vergadering.  

- Gemakkelijke toegang tot cloud documenten en de mogelijkheid om deze te delen met 
alle deelnemers aan de vergadering. 

 

Minder zorgen, meer productiviteit  

- Geen zorgen over het gebruik van onbekende vergaderapparatuur dankzij de consistente 
gebruikservaring van Synappx. 

- Geen zorgen over hygiëne bij het aanraken van gedeelde apparatuur door het gebruik 
van de Synappx Go-app op een mobiel apparaat. 

- Totale controle over alle vergaderprocessen en -activiteiten vanuit het gemak en comfort 
van een mobiel apparaat. 

- Voorkom onbedoeld delen van vertrouwelijke gegevens van de persoonlijke pc via BYOM 
door een pc in de kamer te gebruiken. 
 

Geautomatiseerde en gestroomlijnde werking 

- Identieke processen en bekende menu- en besturingsopties bij toegang tot gegevens van 
meerdere cloudopslagservices of bij gebruik van verschillende cloudgebaseerde 
videoconferentie platforms of AV-apparatuur van verschillende merken.  

- Gestandaardiseerd menu en configuratieproces bij gebruik van ad-hoc of geplande 
agendavergaderingen.  

 

Voor meer informatie ga je naar www.sharp.nl/synappx-collaboration-hub 

Bezoek ons ondersteuningscentrum op www.sharp.nl/synappx/support voor gedetailleerde 
informatie, zoals ondersteunde omgevingen en instructies om de service te gebruiken.  

*Gebaseerd op een gezamenlijk onderzoek van Sharp en Spiceworks uit 2017 onder middelgrote 
organisaties.  

 

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle 
informatie was correct op het moment van afdrukken. Sharp, Synappx en alle gerelateerde 
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sharp Corporation 
en/of haar gelieerde bedrijven. Internet Explorer, Microsoft office 365, OneDrive en Azure zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere 
landen. Android en Google zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfsnamen, 
productnamen en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun 
respectievelijke eigenaren. ©Sharp Corporation december 2021. Ref: Synappx Collaboration 
Hub-gegevensblad (5505). Alle handelsmerken erkend. E&O.  

http://www.sharp.nl/synappx-collaboration-hub
http://www.sharp.nl/synappx/support

