
Synapse jsou nezbytné pro lidský mozek a to pro rychlé zpracování a přenos informací. Podle synapsí 
byl pojmenován systém Cynap, který představuje silné, multifunkční, flexibilní rozhraní, poskytující 
rychlý a snadný přístup k informacím všech typů z jakéhokoli zdroje. Cynap přináší neuvěřitelnou 
všestrannost během prezentace, školení, výuky nebo spolupráce při jednáních. 

SOLUTION CYNAP™

Připojení vizualizéru
V oblasti vzdělávání nebo ve firemním sektoru je často 
potřeba ukázat materiály na obrazovce v reálném čase. 
Právě kombinace systému Cynap s vizualizérem přináší 
flexibilitu a umožňuje použití materiálů v digitální verzi 
i ve fyzické podobě.

Media player: Informace na požádání
Cynap může přehrávat, zobrazovat, zaznamenávat 
a streamovat veškerá běžně používaná média současně, 
poskytuje neuvěřitelnou všestrannost během jednání, 
školení a týmové spolupráce. Informace jsou snadno 
dostupné, ať už jsou uložené lokálně nebo v cloudu – 
bez dalších omezení se často nacházejí na jiných zaříze-
ních, a soubory jsou přístupné také pro přehrávání 
pomocí připojeného USB zařízení.

Bring Your Own Device (BYOD)
Cynap nabízí bezdrátové řešení all-in-one BYOD, které 
je vhodné pro smartphony, tablety, notebooky apod. 
Řešení je kompatibilní s operačními systémy iOS, 
Android, Windows nebo Mac, které umožňují, aby 
byly informace přístupné téměř z jakéhokoliv zdroje. 
Zrcadlení obrazu podporují standardy AirPlay a Miracast 
a až 4 různá zařízení lze bezdrátově připojit k Cynapu 
a zobrazit obsah současně v rozlišení 4K UHD.

Videozáznam
Cynap disponuje funkcí videozáznamu 
1080pHD / 30 snímků za sekundu, tudíž poři-
zuje záznam všech prezentací a přednášek. 
Všechny typy materiálů jsou zachyceny a ulo-
ženy buď interně, nebo do připojeného USB. 
Flexibilní nahrávání z různých zdrojů, multi-
mediálních výukových materiálů, je se systé-
mem Cynap mnohem snadněji dostupné a to 
on-line na vyžádání.

Webcasting: Efektivní sdílení 
informací
Přednášky, prezentace a obsah jednání lze 
přenášet buď živě nebo na vyžádání přes 
streamovací server, jako je Wowza nebo 
Ustream. Navíc, studenti nebo kolegové, kteří 
jsou připojení ve firmě ke stejné síti jako 
přednášející, mohou přijímat a zaznamená-
vat obsah pomocí aplikace Wolfvision vSolu-
tion Capture. Příjemci dokonce mají možnost 
přizpůsobit svoji vlastní kopii záznamu připo-
jením poznámek a anotací v reálném čase.

Cloudové služby
Přístup ke cloudovým službám podporuje 
efektivnější spolupráci a zvyšuje produktivitu 
během jednání. Distribuce a sdílení obsahu 
materiálů mezi kolegy je mnohem jednodušší.

AirPlay a Miracast
S podporou standardů AirPlay a Miracast pro zrcadlení 
obrazu, a s dynamickým uspořádáním obsahu pro opti-
malizaci velikosti na obrazovce, je rychlé a snadné zís-
kat informace prakticky z libovolného místa na ploše.

Tabule a anotace
Speciální obsah se dá vytvořit snadno a rychle pomocí 
vestavěné digitální tabule a poznámky umožňuje Cynap 
systém. Písemné poznámky lze snadno zaznamenat 
a sdílet spolu s dalšími multimediálními informacemi.

Prezentace, Spolupráce a Sdílení informací



Solution Connect
Synchronizujte svůj vizualizér s aplikací pro tablety s plně multi-
mediálním řídicím panelem, která má název vSolution Connect. 
Tato aplikace umožňuje integraci všech typů médií do prezenta-
cí a jejich ovládání pomocí jediného zařízení. Materiály uložené 
místně nebo v externím webovém úložišti Dropbox lze jednodu-
še přidat do prezentací. 

Funkce nahrávání Easy-to-use umožňuje zaznamenat a uložit 
celé prezentace, včetně jakéhokoli externího obsahu, do paměti 
tabletu. V náhledu je vidět přesně to, co se publiku zobrazí 
na obrazovce. Bezdrátové připojení umožňuje prezentace nebo 
přednášky z libovolného místa v místnosti. 

V kombinaci se systémem Cynap se tato aplikace stává popu-
lárním řešením pro uživatele, kteří nechtějí, aby se na obrazov-
ce zobrazovalo použité zařízení. Tím se předejte tomu, aby se 
během prezentace objevovaly pop-upy (vyskakovací okna) 
nebo příchozí zprávy. Umožňuje také dopředu si připravit pre-
zentační materiály, a to s veškerým obsahem z aplikace Ready 
for use, a uložit je jako šablonu.

SOFTWARE A APLIKACE

Solution Capture
Pomocí aplikace vSolution Capture a systému Cynap 
dokáže libovolný počet studentů nebo kolegů 
ve firmě přijímat a zaznamenávat řadu prezentací 
a přednášek. Počet studentů, kteří mají na svých 

osobních zařízeních přístup k přednáškám, je téměř neomezený 
– záleží jen na výkonnosti sítě. Dochází k přímému předávání 
obsahu, včetně zvuku, a účastníci prezentace či přednášky 
mohou přizpůsobit svoji vlastní kopii zaznamenaného streamu 
přidáním poznámky a anotace v reálném čase. 



PŘIPOJTE SE, OVLÁDEJTE, SPOLUPRACUJTE

Solution Control
vSolution Control představuje snadno použitelnou dálkově ovlá-
danou aplikaci od WolfVisionu, dostupnou pro platformy iOS, 
Android a Windows. Tato inovativní aplikace umožňuje předná-
šejícímu připojit se k vizualizéru WolfVision nebo k prezentační-
mu bezdrátovému systému Cynap, a pomocí intuitivního rozhra-
ní dotykové obrazovky ovládat obsah prezentace bezdrátově 
z libovolného místa v místnosti.

Solution Link pro PC & Mac
vSolution Link umožňuje uživateli připojit počítač přímo ke kom-
patibilnímu vizualizéru nebo ke kameře. Tento software umož-
ňuje ukládání, tisk a rozesílání obrázků, nahrávání videí, přidá-
vání poznámek a video streaming. Lze také automatizovat pro-
ces aktualizace firmwaru vizualizéru. Software v kombinaci se 
systémem Cynap umožňuje aktualizaci firmwaru, stahování 
a distribuci nastavení zařízení pro více systémů, náhled obrazu 
v reálném čase a kompletní dálkové ovládání Cynapu.

Solution Cast
Software vSolution Cast v kombinaci s notebooky či 
tablety (s operačním systémem Windows) a se sys-
témem Cynap, umožňuje, aby se obsah z těchto 
zařízení rychle a snadno zobrazil na obrazovce. 

Zařízení běžící pod Windows 8.1 (a vyšší verze) se také mohou 
připojit k systému Cynap přes protokol Miracast, ale vSolution 
Cast překonává limit Miracastu, čímž je zobrazení omezeno 
pouze na jedno zařízení. Tento software může také zobrazovat 
zařízení s verzí Windows 7, která nepodporují protokol Miracast.


