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Tworzymy profesjonalne i nowoczesne systemy 
multimedialne.

od lat sprawiamy,  że sale konferencyjne stają się 
niezawodnym i komfortowym narzędziem codziennej 
pracy. 

W branży znani jesteśmy z rozwiązań nietuzinkowych 
opartych o markowy sprzęt.

Nasze realizacje znalazły uznanie w całej polsce i pracują 
stabilnie od wielu lat. 

kompleksowe realizacje

sTerowanie 
jednym palcem
Wprowadzamy nowe doświadczenie w zakresie zarzą-
dzania nawet najbardziej złożonymi systemami multi-
medialnymi. steruj swoimi salami konferencyjnymi 
z poziomu ekranów dotykowych i tabletów.

Stworzymy dla ciebie dedykowaną aplikację sterującą 
salami na zasadzie scenariuszy typu uruchom prezentację, 
uruchom wideokonferencję”. jest to intuicyjne rozwiązanie 
nie sprawiające kłopotu żadnemu użytkownikowi.

•	 kompleksowe rozwiązania od prac koncepcyjnych 
po realizację 

•	 systemy wideokonferencyjne 

•	 projektory, ekrany, nagłośnienie, mikrofony i wiele 
więcej

•	 automatyzacja pomieszczeń (oświetlenie, rolety, itp.)

•	 intuicyjne systemy sterowania - panele dotykowe, 
tablety i klawiatury 

•	 serwis 24/7 i wsparcie techniczne



markowy sprzęt rzadko zawodzi nasze zaufanie, pozwala przyzwyczaić się do stabilnego i przewidywalnego dzia-
łania. dobry system wspiera nasze prezentacje, łączy nas ze światem i właściwie pozwala zapomnieć, że istnieje. 

Wideokonferencje dają korzyści nie tylko ekonomiczne 
(oszczędność czasu pracowników) ale przede wszystkim 
umożliwiają naturalną komunikację między ludźmi. Stają 
się niezastąpionym narzędziem każdego prezesa, który 
może brać udział w spotkaniach niezależnie od miejsca 
w którym aktualnie przebywa.

wideokonferencje łączą rozproszone grupy pracowni-
ków w jeden zespół. mogą być wspierane przez stałą 
infrastrukturę (kamera, kodek) bądź tworzyć wirtualne 
pokoje konferencyjne.

Właściwie dobrany tor projekcji gwarantuje dobry kon-
trast i czytelny obraz z każdego miejsca w sali. jest to 
najważniejszy element sali konferencyjnej, któremu często 
poświęca się zbyt mało uwagi.

dopiero profesjonalna analiza warunków panujących na 
sali (oświetlenie, geometria, ilość uczestników, charakter 
spotkań, itp.) sprawi, że twoja sala będzie doskonała.
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