
OPLOSSINGSMART PRESENTER

Info Support brengt verschillende IoT devices, 
connectiviteit en datafication voor u samen.

Als u deze brochure leest, heeft u waarschijnlijk in meer of mindere mate ervaring met presenteren. 
Of het nu gaat om een klantpresentatie, gastcollege of presentatie voor het MT; de kern van een 
succesvolle presentatie is dat het publiek iets doet met de informatie die u ze geeft. Ze moeten 
investeren in een startup, een beleidsplan goedkeuren of simpelweg de boodschap delen. Literatuur 
en blogs kunnen helpen bij de voorbereiding van de presentatie, maar hoe zorgt u ervoor dat u écht 
impact maakt met uw presentatie en het publiek van begin tot eind geboeid blijft? Info Support 
presenteert u de Internet of Things & Analytics oplossing ‘Smart Presenter’.

Internet of Things (IoT) en Big Data worden meer en 
meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Doordat 
steeds meer sensoren, apparaten en mensen slim met el-
kaar verbonden zijn, beschikken we over een ongekende 
hoeveelheid data. Dit heeft impact op de manier waarop 
we (samen) leven, fit blijven, onze hobby uitoefenen 
en werken. Info Support gelooft dan ook dat IoT en Big 
Data drijvende krachten zijn achter vooruitgang. Vanuit 
deze overtuiging zijn wij continu op zoek naar nieuwe 
en innovatieve mogelijkheden om oplossingen ‘smart’ te 
maken en om verkregen data optimaal te benutten. Met 
de specialistische kennis en ervaring die wij daar uit op-
doen, willen wij organisaties ondersteunen bij het meer 
‘data driven’ denken en opereren en impact te maken in 
de wereld om ons heen.

Een van die slimme oplossingen waarmee onze profes-
sionals volop aan het experimenteren zijn, is Smart 
Presenter: Een IoT & Analytics oplossing die presentato-
ren realtime en na afloop van de presentatie feedback 
en advies geeft. Daarmee kunt u aan de hand van IoT 
devices en sensoren gedurende de presentatie bijsturen, 
de presentatie nog beter afstemmen op de wensen en 

behoeften van het publiek, toetsen wat wel en wat niet 
werkt en uw presentatie met voortschrijdend inzicht 
continu verbeteren.

Smart Presenter
Met de Smart Presenter brengt Info Support verschil-
lende IoT devices, connectiviteit en datafication voor u 
samen. Met behulp van diverse devices, zoals sportwat-
ches, webcam, weatherstation en een zelfgebouwde 
Smart Presentor Feedback Collector (prototype), worden 
de volgende gegevens verzameld:

• Hartslag
• Beweging
• Visuele feedback van publiek (emotieherkenning)
• Ruimte omstandigheden
• Score van publiek

De data die hieruit wordt verkregen, dient als input voor 
de analyse en de predictive en prescriptive analytics 
aspecten van de intelligente oplossing. Daarbij krijgt u 
als presentator realtime feedback en tips voor het verbe-
teren van uw presentatie.



Contact

Voor wie?
Smart Presenter is een Minimum Viable Product (MVP) 
dat op dit moment, in het kader van continuous impro-
vement, intern wordt ingezet om zoveel mogelijk te leren 
van de gebruikers. Uit de feedback van enthousiaste 
collega’s maken wij op dat de oplossing ook voor de 
volgende doelgroepen waardevol kan zijn:

Bedrijven
Motiveer en stimuleer uw medewerkers om zich doel-
gericht te verbeteren in het geven van presentaties. Dit 
kan bij klanten, evenementen of tijdens gastcollege’s in 
praktijk worden gebracht. 

Of gebruik Smart Presenter in uw propositie om ruimtes 
te verhuren aan externe partijen voor presentaties.

Events
Enthousiasmeer sprekers om deel te nemen aan uw

Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)

evenement. Sprekers kunnen tijdens hun presentatie en 
na afloop van waardevolle feedback worden voorzien. 
Publiek heeft meer kans dat een presentatie aansluit 
bij hun wensen, omdat ze realtime feedback (kunnen) 
geven. Bewust en onbewust. Als extra ludieke dienst kan 
Smart Presenter bij een contest bepalen welke spreker de 
meeste impact maakt op het publiek.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp)
Maak indruk op uw doelgroep, door uw presentatie real-
time af te stemmen op hun wensen en behoeften.

Webcasts
Krijg ook online mee hoe uw publiek reageert op uw 
presentatie. Smart Presenter kan met (beperktere) sen-
soren toch feedback verzamelen en teruggeven aan de 
presentator.

Figuur: Het proces van Smart Presenter

Meer weten over Internet of Things?
Wilt u weten hoe u zaken als Internet of Things, data & analytics kunt inzetten in uw 
organisatie? Neem dan contact op met:

Lammert Vinke
+31 653 228 201
Lammert.Vinke@infosupport.com

Meer weten over Smart Presenter?
Wilt u meer weten over Smart Presenter en wat deze oplossing voor u kunt betekenen? 
Neem dan contact op met:

 Niels Naglé
+31 653 228 201
Niels.Nagle@infosupport.com
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