
CON NECTOR

O CONNECTOR TRAZ UM NÍVEL DE 
ENGAJAMENTO INTERATIVO DA PLATEIA NUNCA 
ANTES VISTO. ESTE DISPOSITIVO PORTÁTIL 
PROMETE REVOLUCIONAR A FORMA COMO VOCÊ 
PENSA DE REUNIÕES.

O Connector combina soluções de votação melhoradas e 
um teclado integrado com um microfone de alta qualidade 
e um sistema PA portável, providenciando ao seu evento 
uma solução all-in-one.

Entender outros participantes quando eles falam, ou ser ouvido 
durante uma sessão de Q&A ou debate é muitas vezes um 
obstáculo grande a superar nas reuniões de hoje em dia. O 
ConNector coloca um microfone e um alto-falante nas mãos 
de todos os participantes, dando uma voz a todo mundo e 
garante que seja alto e claro.

Realize workshops de 
qualquer dimensão e 
aproveite o conhecimento 
coletivo de sua plateia

Permita que todos possam 
contribuir, mostrando aos seus 
funcionários e clientes que você 
valoriza suas ideias e opiniões, 
criando uma cultura inclusiva

Ofereça flexibilidade e fluidez 
durante sua reunião e, ao mesmo 
tempo, mantenha controle

Crie um arquivo com todas as 
discussões e decisões que 
acontecem

Adapte o rumo de sua 
reunião de acordo com a 
visão de seus participantes

REPENSE SUAS  REUNIÕES 
COM OS CONNECTORES

contato@digitalsolvers .com
11 2500-5969 
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Rumbler

Alto-falante

Luz RGB

Entrada de fone/micro
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CONECTOR IML

ESCREVER TEXTO
A plateia pode escrever questões ou comentários usando 
um teclado QWERTY completo, que podem ser 
mostrados na tela na sua frente (ou da plateia), permitindo 
que você capte ideias, responda a questões e conduza a 
discussão na direção dos interesses da plateia.

MICROFONE DE ALTA QUALIDADE
O Connector coloca um microfone nas mãos de cada 
participante, permitindo que cada pessoa partilhe seus 
comentários ou faça perguntas na hora, assim que os 
microfones estejam ativados. Apresenta também um 
sistema de fila de espera, permitindo que os 
participantes esperem na fila até à sua vez de falar.

SOLUÇÕES DE VOTAÇÃO MELHORADAS
Coloque questões à plateia numa grande variedade de 
formatos, incluindo escolha múltipla, valor, classificação, 
priorização, resposta em texto, matriz XY e votação de 
acionistas. Receba maior participação e honestidade da 
plateia com anonimato ou rastreie as respostas individuais 
com cartões inteligentes.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA 
Para assistir à tradução simultânea, os 

usuários podem escolher a língua e ouvir o áudio 
apropriado através de seus fones.

SISTEMA PA PORTÁVEL
Cada Connector inclui um alto-falante, permitindo que 
os dispositivos sejam usados como sistemas PA 
distribuídos. Também reforça a audição dos 
participantes, quando outros membros da platéia estão 
falando para o microfone do Connector.

TRACKING INDIVIDUAL DE DADOS 
Os cartões inteligentes oferecem uma forma 
simples e eficiente de identificar e rastrear respostas 
individuais. É 100% preciso e seguro, os cartões 
inteligentes são cartões ID pessoais que conectam 
automaticamente os membros da plateia à sua 
atividade no keypad.

CANAIS DE ÁUDIO MÚLTIPLOS
Use os canais de áudio múltiplos do Connector para 
gravar conversas importantes da reunião, ou como uma 
ferramenta para auxiliar os deficientes auditivos. Eles 
também podem ser usados para tocar diferentes faixas de 
áudio, permitindo que os usuários escolham quais eles 
querem ouvir.

TELA COLORIDA
Use a tela colorida completa para melhorar o 
branding e patrocínio, como uma assinatura digital 
portátil. Também pode mostrar agendas, biografias 
dos palestrantes e outras informações relevantes.

contato@digitalsolvers .com
11 2500-5969 




