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Серията продукти HUAWEI IdeaHub 
са крайни видеоконферентни устрой-
ства, които интегрират функционал-
ностите на:

Huawei IdeaHub функционалности

 

 

Високо качествена крайна 
точка за осъществяване 
на видеоконферентна връзка, 
базирана на Хуавей видеокон-
ферентно решение. Позволява 
свързване и работа с допъл-
нителна камера, 360° микро-
фон и 10“ сензорен екран 
за дистанционно управление.

Благодарение на интегри-
рания OPS компютър може 
да работи с класическите 
„отворени“ офис приложения 
като Zoom,Teams,Meets и 
съответно да осъществява 
видеоконферентни връзки 
базирани на съответните 
им облачни услуги.

Интерактивна дъска 
с професионален сензорен 
дисплей с висока резолюция, 
подходящи размери и изчис-
тен дизайн. Има „изкуствен 
интелект“ за разпознаване 
на ръкописи и математиче-
ски формули.

Безжичната проекция 
с обратна връзка го 
правят подходящ продукт, 
както за конферентни зали, 
заседателни зали, 
разгърнати офис площи, 
учебни и презентациони 
зали, така и за кабинети. 

Основни характеристики

Пълно-функционална  
интерактивна дъска

Безжична проекция 
и Обратна връзка

Преинсталирани 
приложения и браузер

Bulletin Board 
и HiBoard

Android & Windows 
дублирна система

Инсталация 
на външни приложения

 





  





 

Превключване в режим 
на интерактивна дъска само 
чрез вземане на писалката

IdeaShare App – проекция на 
приложения инсталирани на 
компютър, таблет или телефон

Инструкции за сваляне 
на приложения през браузера

Bulletin board 
оформление

Плавно превключване 
между Android и Windows 
операционни системи

IdeaHub поддържа външни 
приложения като Zoom, 
Webex и MS Teams

Разпознаване на ръкописни 
текстове и графики

IdeaShare Key – проекция на де-
сктоп екрани, видео, аудио и др.

Оформление на Home 
страница

HiBoard 
оформление

Съхраняване и изпращане 
на информацията

Обратна връзка към източника 
на проекция
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Можете да получите вашата 
индивидуална оферта  за Idea Hub 
като се свържете с наш търгов-
ски консултант 



  

Конферентни 
възможности със Zoom







Споделяне 
на бяла дъска

Проследяване 
на говорещия

Автоматично 
мащабиране на образа
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги-
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте-
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа-
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Със съдействието на:

Лидерът в информационни  
и комуникационни решения 
Huawei Technologies и системни-
ят интегратор РИСК Електро-
ник ще си партнират в областа 
продукти на ниво „enterprise“.


