
Bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar effectievere communicatieoplossingen. Kantoren veran-
deren in sociale knooppunten en samenwerken op afstand wordt steeds belangrijker. De bedrijven 
van vandaag hebben een oplossing nodig die teamleden met elkaar verbindt (ongeacht de locatie), 
centrale bedrijfscommunicatie ondersteunt en effectieve trainingstools biedt aan werknemers.

Verbeter productiviteit
Supreme is een nieuw innovatief platform dat samenwerken 
gemakkelijker, sneller en creatiever maakt. Wij zorgen er-
voor dat je kunt werken in een stressvrije vergaderruimte. 
Of het nu gaat om een brainstormsessie, een presentatie 
of een conference call, met het Supreme touchscreen is het 
allemaal binnen een handomdraai mogelijk. Haal het beste 
uit twee werelden en combineer gratis het Supreme touch-
screen met FlatFrog Board-software. 

Ga verder dan agile
Gebruik ons digitale whiteboard om een customer journey 
te bedenken, een sales funnel te volgen, technische ontwer-
pen te beoordelen, resourceplanningen te maken en meer. 
Integreer eigen Agile-sjablonen met volledige ontwerpflexi-
biliteit of gebruik de ingebouwde sjablonen.

Elke videoconferentiesoftware mogelijk
Met FlatFrog Board for Rooms is het zelfs mogelijk om 
tegelijkertijd samen te werken en videogesprekken te 
voeren. Bijvoorbeeld via Teams, Zoom of een andere VC.

Krijg overal toegang tot uw projecten en werk op afstand 
Alle projecten zijn direct toegankelijk voor teamleden. 
Je hoeft niet op kantoor te zijn om je boards te bekijken.

Wat is FlatFrog board?
Flatfrog board is een collaboratieve whiteboard-oplossing 
waarmee je de digitale transformatie kunt realiseren die 
jouw workflow nodig heeft. Vanuit huis of op kantoor, met 
Agile, Lean, Pulse of iets daartussenin, deze tool is ideaal 
voor projectvisualisatie en taakregistratie. Maak eenvoudig 
een team aan en werk effectief samen in de zelfde ruimte 
of op externe locaties.

Visualize your ideas with
Supreme & FlatFrog Board



FlatFrog Board Rooms
Gratis bij Supreme!
Het toevoegen van functionaliteiten zoals cloudservices voor het hosten van en deelnemen aan ver-
gaderingen vanaf elke locatie, of zelfs het draadloos presenteren, biedt de meest complete oplossing 
voor elke digitale meeting. Geniet van de nieuwste technologie in combinatie met de M5 Flatfrog 
interface van onze Supreme schermen.

Hoe kan ik een licentie bestellen?
Bij elke aankoop van een Supreme touchscreen krijg je gratis 1 FlatFrog Board for Rooms-
licentie ter waarde van 600 euro.

1. Ga naar www.flatfrog.com/legamaster of scan de QR-code aan de rechterkant.
2. Maak een account aan en download / installeer de applicatie op het Supreme touchscreen.
3. Na installatie ontvang je een e-mail met een registratiecode.
4. Met deze registratiecode kan je het Supreme touchscreen registreren.
5. Nu heb je volledig toegang tot de FlatFrog Board Rooms-software.

Meer informatie? 
Controleer de systeemvereisten via deze link:
https://help.flatfrog.com/knowledge/system-requirements




