»

PREDSTAVITEV

Mersive, Solstice Pod

Inovativno brezžično sodelovanje
..Večkratno nagrajena programska oprema za brezžično sodelovanje je dobila lastno strojno podporo..

V današnjem času vse hitrejših brezžičnih
omrežij, vse bolj zmogljivih prenosnikov,
tabličnih računalnikov in pametnih telefonov se
vedno pojavlja potreba po skupnem digitalnem
prostoru, ki omogoča pravo brezžično izkušnjo
BYOD (bring your own device). V poplavi naprav
je težko poiskati pravo rešitev, ki je cenovno
dostopna, dosega varnostne standarde in je
dovolj zmogljiva ter zanesljiva.
Ameriškemu razvijalcu programske opreme
Mersive je s programsko opremo Solstice uspelo prav to, saj je čez lužo naredil pravi preboj ter
Solstice uveljavil kot profesionalno rešitev. Solstice se po dostopni ceni kosa z vsemi večjimi
proizvajalci iz avdio-video sveta, katerih rešitve
stanejo nekaj tisoč evrov.
Solstice je inovativno orodje za vizualno sodelovanje, ki s tehnologijo Pixel Landscape® omo
goča več uporabnikom, da se hkrati povežejo na
skupni zaslon. Programska oprema Solstice omo
goča neomejenemu številu uporabnikov pove
zovanje z zaslonom ali projektorjem s številnimi
napravami, kot so prenosniki, tablični računalniki in
pametni telefoni, prek obstoječega omrežja Wi-Fi
ali Ethernet. S podprtim zaslonom Solstice v sejni
sobi, sobi za sestanke, pisarni, učilnici ali predavalnici se lahko uporabniki v trenutku povežejo, delijo in upravljajo deljeno vsebino na zaslonu.
brezžične
rešitve

Namestitev je popolnoma enostavna.
Preprosto preklopite Solstice Pod v električno
vtičnico in jo s kablom HDMI povežite z izbranim zaslonom ali projektorjem. Zdaj lahko s svojih naprav delite zaslon le z enim klikom z
nameščeno aplikacijo. Zaslon se glede na uporabnike in njihove objave dinamično razdeli in
prikazuje več virov hkrati.
Solstice je na voljo v dveh različicah, Solstice
Unlimited in Solstice SGE (Small Group Edition),
slednja po nižji ceni ponuja povezavo štirim uporabnikom.
Mersive je v začetku marca svojo rešitev Solstice
nadgradil še z zmogljivo, cenovno dostopno
strojno opremo. Rezultat je Solstice Pod, kompakten Collaboration hub, ki pod pokrovom
skriva čipovje NVIDIA TEGRA4 Quad Core, 16
gigabajtov notranjega spomina in zmogljiv

brezžični usmernik. Solstice
Pod tako z zmogljivo strojno
opremo in namensko prilagojenim
operacijskim sistemom Android 4.4.2 zmore prikazati neomejeno število vsebin večjega števila
uporabnikov v polni ločljivosti (Full HD) ali ekstremni ločljivosti (4K). Podpora USB za Multitouch pa omogoča uporabo skupnega digitalnega prostora na velikih zaslonih na dotik, interaktivnih tablah ali interaktivnih projektorjih.
Solstice Pod se lahko v podjetjih, izobraževalnih
ustanovah in drugih organizacijah integrira v
obstoječa omrežja Ethernet ali pa se uporabi
kot samostojna enota.
Čez lužo je cena za Solstice Pod postavljena na
preračunanih 930 evrov in Solstice Pod SGE na
preračunanih 745 evrov. Predviden prihod v Evropo je v sredini aprila. 
(P. R.)
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