Pysy turvassa, pysy yhteydessä
Korona viruksen levitessä maailmalla on tärkeää rajoittaa omaa liikkuvuutta, pysyä terveenä
ja turvassa. Pitääksesi yrityksen toimivana on pysyttävä yhteydessä kollegoihin ja asiakkaisiin.
Palvelujemme avulla voit pitää yhteyttä videoneuvottelu- ja etäyhteysratkaisulla (toimivat MS
Teams, Skype, Google Hangout, Zoom, GoToMeeting ja muiden ohjelmistojen kanssa
yhdessä).

⁺
CDE5510 55" LED infonäyttö 25.00 Eur /kk
CDE6510 65” LED infonäyttö 33.50 Eur /kk
CDE7510 75” LED infonäyttö 59.50 Eur /kk
Ammattikäyttöön suunniteltu LED näyttö
sis. seinätelineen
● kuva: 4K resoluutio
● ääni: kaiuttimet 2x10 W

Huddly IQ
19 Eur /kk
USB neuvottelukamera
● 150° wide-angle laajakuva linssi
● sisäänrakennettu mikrofoni
● automaattinen zoom ja tunnistus

Optiot:

Liikuteltava infonäytön teline 2.50 Eur /kk
infonäytöille 55", 65" tuumaa
Liikuteltava infonäytön teline 5.00 Eur /kk
infonäytöille 75" tuumaa
(ekstra hinta korvaa kiinteän seinätelineen)

ClickShare CS-100
26.50 Eur /kk
Langaton kuvansiirtäjä infonäytölle.
Jaa kuvasi tietokoneella, tabletilla
tai älypuhelimelta.
1-käyttäjä kerrallaan näytöllä

Asennus
5.50 Eur / kk
Perus asennuspaketti sisältää maksimissaan 5m kaapeloinnit. Oulun alueella (max 30km
Oulun keskustasta). Muissa tapauksissa, kysy erikseen asennuksen hinnoittelu.

Pysy turvassa, pysy yhteydessä (interaktiivinen versio)
Korona viruksen levitessä maailmalla on tärkeää rajoittaa omaa liikkuvutta, pysyä terveenä
ja turvassa. Pitääksesi yrityksen toimivana on pysyttävä yhteydessä kollegoihin ja asiakkaisiin.
Palvelujemme avulla voit pitää yhteyttä videoneuvottelu- ja etäyhteysratkaisulla (toimivat MS
Teams, Skype, Google Hangout, Zoom, GoToMeeting ja muiden ohjelmistojen kanssa
yhdessä).

⁺
IFP5550 55" kosketusnäyttö 38.00 Eur /kk
IFP6550 65” kosketusnäyttö 44.00 Eur /kk
IFP7550 75” kosketusnäyttö 68.00 Eur /kk
Ammattikäyttöön LED kosketusnäyttö
sis. seinätelineen
● kuva: 4K resoluutio, kontrasti 4.000:1
● ääni: 2.1 integroidut kaiuttimet 2x10+15W
● kosketustekniikka: 20 UFT touch IR

Huddly IQ
19 Eur /kk
USB neuvottelukamera
● 150° wide-angle laajakuva linssi
● sisäänrakennettu mikrofoni
● automaattinen zoom ja tunnistus

Optiot:

Liikuteltava infonäytön teline 5.00 Eur /kk
kosketusnäytöille 55", 65" ja 75” tuumaa.
Sisältää kannettavan ja kameratelineen
(ekstra hinta korvaa kiinteän seinätelineen.)

Asennus

ClickShare CS-100
26.50 Eur /kk
Langaton kuvansiirtäjä infonäytölle.
Jaa kuvasi tietokoneelta, tabletilta
tai älypuhelimelta.
Yksi käyttäjä kerrallaan näytöllä.

5.50 Eur / kk

Perus asennuspaketti sisältää maksimissaan 5m kaapeloinnit Oulun alueella
(max 30km Oulun keskustasta)

Voimme tarjota myös paljon muita videoneuvottelu- ja etäpalaveriratkaisuja. Ota yhteyttä
niin mietitään teille parhaiten sopiva ratkaisu yhteydenpitoon.

Toimitus- ja maksuehdot:
Hinnat:

Toimitusaika:

Kaikki leasinghinnat ALV 0% ja perustuvat 48 kk sopimukseen.
Siemens Financial Services Oy AB lisää leasing-sopimukseen
aloituskustannuksen 50 euroa (kertamaksu) sekä 8 euron laskutuslisän
(per lasku, laskutus kolmen kuukauden välein)
1-2 viikkoa tilauksesta, asennuksen ajankohta yhteisen sopimuksen
mukaan.

Yhteystiedot
Sampo Konttavaara
Myynti ja projektinhallinta
040-1287682
Fair Share Scandinavia Oy
Ketokatu 8 LT 1
90140 OULU
www.fairshare.fi

