Slipp strul med att sätta upp och ansluta till
möten
Lägger du onödigt mycket tid på att sätta upp möten? Behöver ditt team
ladda ner och installera appar, plugins eller gå runt brandväggar för att få
tekniken att fungera?
NUITEQ Stage gör ert möte, workshop eller brainstorming fritt från strul,
som det ska vara. Spara värdefull mötestid nu!

Digital arbetsyta med ljud- och videokonferens
Stage digitala arbetsyta ger möjlighet till alla typer av samarbeten.
Deltagare på plats vid samma skärm eller online kan kommentera, lägga
upp post-its, chatta och dela filer. Med Stage kan du importera
Powerpoints, PDF:er, Docs och bilder. Deltagarna kan kommunicera
samtidigt över ljud- och videosamtal.

Anslut till det virtuella mötesrummet
Stage skapar en NUI-arbetsyta (Natural User Interface) där team enkelt kan
samarbeta och se och höra varje deltagare.
Påbörja mötet som om ni vore i samma rum för att hålla presentationer,
bedriva workshops eller brainstorma.
Rapportera, planera, presentera, rita, förklara eller utbilda på skärmen på
vilken enhet som helst.
Minska mötestiden genom att i realtid direkt dela dokument så som
PDF:er, Word, Powerpoint, bilder och videos.
Förbättra hur du styr projekt och samarbetar med dina kollegor.

Stage möjliggör för mer och effektivare
samarbete
Med Stage kan du och ditt team göra allt på samma ställe. Stage innehåller
verktyg för brainstorming, utveckling, digital whiteboard, delning,
presentation, videokonferens och agila aktiviteter.
Det har aldrig varit enklare att samarbeta. Stage öppnar enkelt upp en
arbetsyta för flera personer direkt från din webbläsare. Rita eller addera en
rubrik och importera media direkt från din enhet.

Inga nedladdningar eller installationer
Stage arbetsytor är designade för större stationära skärmar och mobila
enheter så att du och ditt team kan dela bilder direkt från enhetens
bildbibliotek och kommentera med post-its.

Spendera mer tid på dina idéer och mindre tid på tekniken.
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Gå med i ett möte med 3 enkla steg
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Stg.live

Ange möteskoden

Börja samarbeta!

Features
•

Inbyggt stöd för ljud- och videokonferens

•

Dela en digital whiteboard i realtid

•

Bjud in kollegor online

•

Skapa obegränsat med arbetsytor

•

Stöd för mobila enheter så som tablets, laptops, Chromebooks™,
interaktiva touch-paneler och projektorer

•

Inbjudna deltagare behöver inte skapa konto*

•

Ingen nedladdning eller installation av mjukvara eller plugins behövs

•

Dela din skärm med Stage

•

Nås genom webbläsare (optimerat för Chrome™, Firefox®,
Windows®/macOS®/Linux®)

•

Dokument- och fildelning

•

Återgå till dina arbetsytor när som helst via molnet

•

Spara arbetsytor som PDF:er och exportera till din hårddisk eller
lagra i molnet

•

Flytta runt grafiska element som t.ex. post-its

•

Skala och zooma med multitouch

•

Kommentera, skriv, rita, sudda, importera dokument och filer och
inkludera videos och bilder

*Det krävs ett Stage-konto för att skapa en arbetsyta. Kontakta
oss på mail@nuiteq.com för att sätta upp ett konto.

Designa
Skapa moodboards, konceptskisser,
layouts eller wireframes.

Produktivitet
Skapa effektiva arbetsflöden och ge
stöd åt snabbt beslutsfattande.

Feedback
Få direkt feedback från
teammedlemmar eller kunder.

Affärsplaner
Brainstorma idéer, skapa roadmaps
eller mappa ut affärsplaner.

Planering
Skapa enkelt visuella projektplaner,
schemaläggningar eller
resurshantering för projekt.

Träffas när som helst,
var som helst
Begränsas inte av fysiska närvaron;
kommunicera online med ljud,
video och chatt.

Utbildning
Organisera virtuell utbildning och
träning för teamet och kunder.

Säkerhet
Molnbaserade lösningar med
högsta IT- och datasäkerhet.

Börja samarbeta nu!
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