SMARTPEN
Hjälper dig att minnas rätt
Missa aldrig mer ett ord under ett möte eller en föreläsning

SMARTPEN
•Minns dina anteckningar
•Spelar in ljudet under mötet
•Spelar upp det inspelade ljudet
•Gör dig till en smartare mötesdeltagare

Med smartpen skriver du som vanligt. Ljudet spelas samtidigt in av
smartpen.
Med smartpen kan du sedan snabbt och enkelt hitta och spela upp de
delar av det inspelade ljudet du vill höra igen.
Informationen i smartpen kan överföras via kabel till din dator.
På datorn kan du bläddra, läsa, lyssna och söka bland dina anteckningar.
Du kan även spara eller skicka vidare dina anteckning inklusive ljudet som
vanliga pdf filer till kolleger och vänner
För mer information kontakta in4it AB, info@in4it.se eller
besök www.in4it.se
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