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2M-IT Etäkokouspalvelut

Tervetuloa esittelyyn!

• Esittelyn tarkoituksena on kertoa 2M-IT:n 
uudenaikaisista palveluista joiden avulla 
mahdollistetaan kokousten järjestäminen 
helposti ja tehokkaasti.

• Esittelemme myös esittämistä tukevan FLIP 
TV:n sekä sisäistä ja ulkoista viestintää 
parantavan INFO TV:n

• Esittelyn kesto 45 min.

Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä kysymyksesi meille 
chat-toiminnon kautta.

Vastaamme kysymyksiin esittelyn aikana esityksessä 
ja/tai lähetämme kootut vastaukset kysymyksiin esittelyn 
jälkeen kaikille osallistujille. 
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Skype, Teams, videoneuvottelu… 



Etäkokouksen tai neuvottelun lähtökohdat

Kokouksessa 
vaikutetaan

Kaikki osallistuu

Mobiilit mukaan
Vaikuta 

kamerassa

Sujuvuus ja laatu

Helppokäyttöisyys

Jaa, muokkaa, 
kommentoi

Eleet ja olemus

Nosta kokouksen 
tehoa



Videoneuvottelu

• Kahden tai useamman henkilön välistä 

kommunikaatiota

• Keskeistä yhteistyö välimatkasta 

riippumatta

• Puhu, ole videokuvassa ja jaa

• Osallistujia voi olla 1-1000

• Kuvan- ja äänenlaatu aina 4K tasoon asti



2M-IT:n videoneuvottelupalvelu

• Laitteet palveluna, ei laiteinvestointeja tai 
teknologia riskiä asiakkaille

• Kiinteä kk-maksu

• Avaimet käteen – toimituksena

• Kokonaisuuteen sisältyy kaikki tarpeellinen

• Palvelussa käytettävät laitteet ja sovellukset 
valitaan asiakkaan tarpeen mukaan

Asiakasreferenssi

Videoneuvottelureferenssi_versio2.pdf


Tallennus ja suoratoisto

• Toimii virtuaalihuoneen kautta

• Näkyy videokuva ja esityskuva, useita vaihtoehtoja

• Tallenteet ovat katsottavissa portaalin kautta, tai 
linkin takaa

• Asiakas määrittelee, onko esim. tallenne suojattu 
salasanalla

• Voidaan liittää Streaming ominaisuus, joka välittää 
esityksen suuremmalle yleisölle katsottavaksi

• Streaming- toiminnossa käytössä mm. seuraavat 
ominaisuudet:

▪ Chat

▪ Ilmoittautuminen

▪ Osallistujalista

▪ Kyselytoiminto

▪ Salaus



Palvelun käyttäminen ilman videolaitteita

• Erikseen hankittavat videohuoneet, joita 
voidaan käyttää päätelaitteesta huolehtimatta

• Samat ominaisuudet

• Muokattavissa asiakkaan tarpeisiin

• Kaikki pääsee mukaan



CISCO WEBEX DESK PRO DATA SHEET

L a i t e - e s i m e r k k e j ä

Tee yhteistyötä, luo yhdessä ja tee merkintöjä 
interaktiivisella, uudelleen ohjattavalla, 4k kosketus-
näytöllä.

Laitteisto sopii työpöydälle tai jaettuun tilaan. Edistyneet 
kognitiiviset yhteistyöominaisuudet, kuten kasvojen-
tunnistus, luovia sovelluksia kuten digitaalinen taulu. 

Yhdistä laite helposti langattomasti tai telakoi kannettava 
tietokone ja liity tai aloita tapaaminen nopeasti yhdellä 
painalluksella. 

USB-C-yhteyden avulla Webex Desk Pro: sta tulee all-in-one-
ensisijainen näyttösi ja yhteistyölaitteesi, joka tukee 
valitsemiasi videoneuvotteluohjelmistoja.

Cisco Webex Desk pro data sheet –

henkilökohtaiseen työskentelyyn

Pyydä tarjous omalta asiakkuuspäälliköltäsi.



WEBEX ROOM KIT MINI

L a i t e - e s i m e r k k e j ä

Room kit minissä on yhdistetty videoneuvottelulaite, 

kamera, mikrofoni ja kaiuttimet yhdeksi laitteeksi. Room

kit mini integroidaan 4K näyttöön, joka tuo älykkyyttä ja 

käytettävyyttä neuvotteluhuoneeseen. 

Helppo käyttöinen laitteisto, jota ohjataan 10” 

kosketusnäytöllä. Kamerassa laaja 120 asteen 

katselukulma. 

Laitteisto tarjoaa myös joustavuuden muodostaa USB:n

avulla yhteys työasemalla toimivaan 

videoneuvotteluohjelmistoon. 

Webex room kit mini - 3-5 ihmisen ryhmätyö –

tai kokoustiloihin

Ryhmäneuvotteluratkaisu pieneen neuvotteluhuoneeseen 

yhdellä näytöllä 

Pyydä tarjous omalta asiakkuuspäälliköltäsi.



WEBEX ROOM KIT

L a i t e - e s i m e r k k e j ä

Tehokas yhteistyöratkaisu, joka integroidaan näyttöön tai 
näyttöihin. 

Room kitissä on yhdistetty videoneuvottelulaite, kamera, 
mikrofoni ja kaiuttimet yhdeksi laitteeksi. Laitetta ohjataan 
10” kosketusnäytöllä. Laitteistoon on mahdollista asentaa 
myös lisämikrofoni, jos tila sellaisen vaatii. 

Laitteisto tarjoaa hienostunutta kameratekniikkaa, joka tuo 
kaiuttimien ja kameran seurantaominaisuuden 
parantamaan esityksen laatua. 

Tuote on erittäin vahva toiminnallisuudeltaan ja 
kokemukseltaan. 

Webex room kit – pieniin ja keskisuuriin tiloihin

Laite on suunniteltu ja hinnoiteltu siten, että se skaalautuu 

kaikkiin pieniin ja keskisuuriin kokoustiloihin 

Pyydä tarjous omalta asiakkuuspäälliköltäsi.



Hinnoittelu

• Sisältää kaiken tarvittavan

• Tukipalvelut (Service Desk)

• SLA

• Raportointipalvelu

• Yhdessä kehittäminen



2M-IT Infonäyttöpalvelu



• Opastus ja muu viestittäminen julkisessa tilassa muodostaa 
mielikuvaa yrityksestä tai yhteisöstä

• Vanhanaikainen tapa viestittää ja opastaa ei kiinnitä 
huomiota ja viesti ei mene perille

• Julkisessa tilassa olevia staattisia mainoksia ei huomata, 
eikä siellä voida hyödyntää sesonki- tai jopa esim. 
säänmukaisia kampanjoita

• Staattinen, väritön ja vanhentunut tieto rakentaa vastaavaa 
yrityskuvaa

• Samat haasteet löytyvät ja ratkaisut toimivat myös sisäisissä 
yhteistiloissa

Julkisen tilan viestityksen haasteita



• Parantaa yrityksen sisäistä sekä ulkoista viestintää

• Luo myönteistä yrityskuvaa

• Voit jakaa yksilöllistä tai ryhmäkohtaista sisältöä kullekin näytölle

• Voit yhdistellä sisältöä ja kuvaa eri lähteistä

• Voit ajastaa sisältöä tai vaihtaa sen muiden parametrien mukaan (esim. säätila tai 
palohälytys)

• Hyödyntämismahdollisuuksia on rajattomasti, vain mielikuvitus on rajana

2M-IT Infonäyttöpalvelu on helppo käyttää

Ratkaisu on 2M-IT Infonäyttöpalvelu
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Tukee yleisimpiä tiedostomuotoja, mm:

• Office tiedostot:

• Excel

• Word

• PowerPoint

• Adobe pdf

• URL-linkit

Mikä tahansa sisältö
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Palvelun toimintatapa
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Kuinka sisältöä jaetaan?
eu.smartsigncloud.com

Ajastus Näytöt

https://eu.smartsigncloud.com/


2M-IT Flip TV



Kaikki sisältö näkyviin myös muille

• Korvaa perinteisen valkotaulun

• Sisältö jaettavissa ja muokattavissa kaikilla

• Piirto-ominaisuus, langaton kuvanjako, näyttökuvat

• Useita erilaisia pohjia eri käyttötarpeisiin

• Sisältö helppo jakaa muille



Ominaisuudet

• Useita eri sivellintiloja

• Muistiinpanoja mahdollista kirjoittaa mille tahansa 

taustalle

• Helppo sisällön navigointi ja suojaus

• Monipuoliset liitännät

• Touch Out –toiminto: synkronoitu näytön näkymä

• Jakaminen suurelle yleisölle

• Eri käyttövaihtoehdot kaikenlaisten asiakkaiden tarpeisiin



Ahaa

• Ota hyöty irti molemmista järjestelmistä ja kokoa ne yhteen

• Vaikuta kokouksessa ja jaa

• Ei tarvetta erilliselle laitteistoille



2m-it.fi


