Smartpen
Gör dig till en smartare mötesdeltagare

Minns anteckningar och ljud
Med smartpen får du möjligheten att öka nyttan och värdet av dina
anteckningar. Allt du skriver med smartpen, på de för produkten
avsedda anteckningsblocken, lagras i smartpen. Du kan enkelt styra
smartpen att parallellt med anteckningarna även spela in ljud.
Pennan kan spara ca 400 timmar ljud eller 1000 anteckningsidor
eller en kombination av detta, helt enkelt väldigt mycket.
Spelar upp inspelat ljud
Genom att markera med pennans spets bland dina anteckningar så
kommer automatiskt det inspelade ljudet att börja spelas upp via
den inbyggda högtalaren. Det går även att använda ett vanligt
headset kopplat till pennan. Eftersom lagrad text och ljud är
synkroniserat så kommer uppspelningen av ljudet startas från den
tidpunkt när den markerade anteckningen gjordes. Du hittar alltså
snabbt till rätt inspelat avsnitt med hjälp av anteckningarna.
Hantera på datorn och skicka vidare
Koppla ihop smartpen med din dator så kan all lagrad information
överföras från smartpen till datorn. Via en medföljande datorapplikation kan du nu bläddra bland dina digitaliserade
anteckningar och även här lyssna till det inspelade ljudet. Du kan
också enkelt skapa text- , ljud- eller multimediala pdf-filer av dina
anteckningar. Dessa kan du spara eller skicka vidare till andra
personer via t.ex. email. När pdf-filen öppnas med Adobe Reader
kan mottagaren både se anteckningarna och höra det inkluderade
ljudet.

Skriv/spela in/spela upp

Bläddra/sök/spela upp/skicka vidare

Smartpen säljs i ett paket som utöver själva pennan innehåller bl.a.
anteckningsblock, introduktionsdokumentation, USB kabel,
nedladdningsbar programvara för PC/Mac och extra bläckpatron.
Ytterligare block i olika format och bläckpatroner går att köpa till.
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Fakta
Pennans fysiska mått:
Längd: 158 mm
Bredd: 19.7 - 11.5 mm
Vikt: 36 gram
Batteri och laddning:
Inbyggt batteri som laddas
via medföljande USB-kabel
vid anslutning till dator eller
laddare.
Datorkompatibilitet:
• Intelbaserad Mac med Mac
OS® X 10.5.5 eller senare
inkluderat 10.6
• Windows® XP med SP3,
Windows® Vista eller
Windows® 7
• 600 MHz CPU eller högre
• minst 300 MByte fritt
diskutrymme
• USB 2.0 port
• Internetkoppling
För mer information vänligen
kontakta in4it AB.
info@in4it.se
www.in4it.se

