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”Innovation är en 
lagsport.



Nureva™ Span™ 
system

KOLLABORATIVA OCH KREATIVA PROCESSER 
Nureva Span visual collaboration system är framtagen för kollaborativa och  
kreativa arbetsprocesser. Nureva Span inspirerar till nya idéer, åskådliggör 

processernas framåtskridande och skapar ordning och struktur. 
 

DIGITAL PROJEKTVÄGG ÄVEN PÅ DISTANS
Sticky notes, bilder, och skisser. Arbeta som ni brukar på den analoga anslags-
tavlan men nyttja fördelarna med en digital, 60 meter skrollbar, virtuell projekt-
vägg.  Deltagarna kan följa det som händer under projektets gång, gå tillbaka 

och se hela arbetsprocessen samlat på ett ställe och tillföra idéer i realtid var de 
än befinner sig.  Projektet fortskrider utan onödiga avbrott.

BÄR MED DIG PROJEKTYTORNA I DIN MOBILA ENHET
Nureva Span är molnbaserad och alla dina projektytor finns alltid till hands var 
du än befinner dig. Logga in och följ det som händer i projektet och dela dina 

idéer via din mobila enhet. Spegla din skärm på den gemensamma projektväg-
gen, ta skärmdumpar, gör noteringar och spara. Exportera till pdf eller excel.

LÅT PROJEKTET OMSLUTA DIG I ETT HÖRN
Nureva Span projektvägg visar innehållet i 16:6 format vilket ger samma känsla 
som en stor whiteboard. Kombinera två eller flera projektorer och få en upp till 

9,3 m lång interaktiv yta. Placera projektorerna i ett hörn eller som ett U och 
deltagarna befinner sig bokstavligt talat mitt i den kreativa processen.

Laserprojektorn (SSI – blå laserdioder) har en drifttid på 25 000 timmar.
Mer om
Nureva Span:



Nureva™ HDL300 
ljudsystem
EN UNIK LJUDUPPLEVELSE
Nureva HDL300 är helt unik och utvecklad för att ge en perfekt 
ljudupplevelse i alla typer av möten. Sittande möten, distansmöten och kollabora-
tiva möten där vi rör oss runt i rummet. Oavsett var vi befinner oss, i rummet eller 
på distans, måste alla kunna höra vad deltagarna säger utan störande ljud.

8 192 VIRTUELLA MIKROFONER I ETT RUM
Tekniken bakom Nurevas innovation bygger på en signalprocessor som behand-
lar ljudet digitalt hela vägen och skapar något Nureva kallar för Microphone Mist™ 
eller ”mikrofon-dimma”.  Nureva HDL300 består av 8 192 osynliga, virtuella  
mikrofoner utspridda i hela rummet som fångar upp ljuden från alla hörn.

ENKEL INSTALLATION UTAN BEHOV AV KALIBRERING
Nureva HDL300 känner av förändringar i rummet i realtid och anpassar sig auto-
matiskt efter antalet personer som pratar, var de befinner sig i rummet och filtrerar 
även bort distraherande bakgrundsljud. Nureva HDL300 behöver inte kalibreras 
vid ommöblering och liknande. Alla hör det som ska höras, som om de befann sig 
i samma rum.

ANVÄND SAMMA KONFERENSMJUKVARA SOM VANLIGT
Nureva HDL300 använder standard USB-drivrutiner och är kompatibel med 
UC&C-mjukvaror såsom Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Zoom och 
GoToMeeting™. Inga drivrutiner behöver installeras.

Mer om    
Nureva HDL300:
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Topp tre efterfrågade färdigheter år 2020:

KOMPLEX PROBLEMLÖSNING 
KRITISKT TÄNKANDE 

KREATIVITET
Källa: World Economic Forum 2016

”Låt alla elever komma 
till tals.


