OSSZA MEG TÖRTÉNETÉT
Digitális együttműködési megoldásokkal

Láthatóvá tesszük a kommunikációt

EMELJE MAGASABB SZINTRE TALÁLKOZÓIT

Legamaster érintőképernyőkkel

MIÉRT HASZNÁLJON ÉRINTŐKÉPERNYŐT?

■ A digitális információkhoz megjegyzéseket fűzni
könnyebb, mint valaha
■ Tűéles kép, hogy igazán jó benyomást kelthessen a
prezentációjával
■ Kollégái bárhol lehetnek – valós időben és bármilyen
eszköz segítségével dolgozhatnak együtt ugyanazon
a projekten
■ Stressz nélkül. Minden intuitívan működik

ALAKÍTSA ÁT TALÁLKOZÓIT HATÉKONY ÉRTEKEZLETTÉ!

SESSIONS SOFTWARE

ALAKÍTSA ÁT TALÁLKOZÓIT
HATÉKONY ÉRTEKEZLETTÉ

A Legamastertől

Hozza ki a legtöbbet a Legamaster érintőképernyőből a Sessions szoftver segítségével, – biztonságos és felhasználóbarát
végpontok közötti szoftvermegoldás, amely lefedi a találkozók minden fázisát a tervezéstől az együttműködésen át az
összefoglalásig. A Sessions úgy lett kialakítva, hogy a felhasználók és szervezetek igényeinek egyaránt megfeleljen, mivel
hatékony, interaktív találkozókat tesz lehetővé felhasználóbarát és biztonságos környezetben. Az intuitív kialakításnak
köszönhetően a Sessions mindenki számára lehetővé teszi, – a kezdő felhasználóktól a tapasztalt profikig –, hogy bármilyen
találkozót hatékony értekezletté alakítson.

Tervezés

Együttműködés

Összefoglalás

Tárgyaló management

Képernyőtükrözés

Azonnali megosztás

A beépített Exchange-kapcsolat
megjeleníti a terem státuszát a
belépők számára, és azonnali
helyszíni foglalást is lehetővé tesz
egy spontán találkozó esetén.

Más eszközök csatlakoztatása egyszerű,
megbízható és intuitív. A beépített AirServer technológiával egyszerűen tükrözheti laptopja vagy személyes mobileszköze képét az érintőképernyőre.

Ha végzett, biztonságosan elmenthet vagy
megoszthat egy átfogó összefoglalót. Egy
ötlet sem vész el, és mindenki azonnal folytathatja a munkát a találkozón megbeszéltek felhasználásával.

ELŐNYÖK
FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

ELŐNYÖK
SZERVEZETEK SZÁMÁRA

■
■

■
■
■

■

Egyszerűen megtervezheti talákozóit
Gyors hozzáférés az alkalmazásokhoz,
fájlokhoz és az interaktív képernyőhöz
Az előadás anyaga azonnal megosztható
a résztvevőkkel

Optimalizálhatja a tárgyalóterem kihasználtságát
A digitális eszközök könnyen elérhetők
Ellenőrizhető beállítások és
hatékony adatvédelem

ETX UHD E-SCREEN
ISMERJE MEG A RUGALMASSÁGOT

Az ETX-20 sorozatú érintőképernyőkkel bármilyen hagyományos találkozót, tanfolyamot vagy prezentációt rendkívül
hatékony interaktív élménnyé alakíthat. A sokoldalú és felhasználóbarát érintőképernyők számos egyedi beállítási lehetőséget
kínálnak. Hasznos kiegészítőivel az ETX-20 sorozat minden helyzethez, minden környezethez képes alkalmazkodni.

Borotvaéles, kiváló minőségű képek Ultra-HD
felbontásban

AirServer beépítve: külső mobileszközök csatlakoztatása
egyszerű, megbízható és intuitív. A beépített AirServer
technológiával egyszerűen tükrözheti laptopja vagy személyes eszköze képernyőjét az érintőképernyőre.

Villámgyors érintési sebesség
Vékony kivitel, kiváló minőségű keskeny keret
Hihetetlen sokoldalúság a beépített Androidrendszernek és az app store-nak köszönhetően.
Takarékos üzemeltetés jelenlét-érzékelővel (opció).
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XTX UHD E-SCREEN
ÁTFOGÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐ-MEGOLDÁS HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEKKEL
Az XTX e-screen egy valódi mindenes a Legamaster érintőképernyők
ny
között. Az olyan teljesen integrált beépített
alkotóelemek, mint a Windows számítógép, a mikrofonok, kamerák és hifi hangszórók, valamint az ultramodern, üvegbe
integrált InGlass-érintési technológia lehetővé teszik videokonferenciák,
á dinamikus meetingek és interaktív csoportmunka
lebonyolítását akár távoli helyszínek között is.

■
■
■
■

Ultra-HD / 4k-felbontás
Többféle méretben is: 86”, 75” és 55”
Ultravékony kialakítás
4-csatornás beépített mikrofonrendszer
zajcsillapítással
■ Előrefelé sugárzó hangszórók
■ 2 db beépített full-HD kamera
■ Halk, ventilátor nélküli design

Extrém gyors és pontos InGlass
aktív érintés-érzékelő rendszer

Könnyen elérhető gombok
és USB-csatlakozó

Beépített
kamera
mindkét
oldalon
Hifi sztereó hangrendszer

irányított, zajszűrős mikrofonok

XTX
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VÉGPONTOK KÖZTI MEGOLDÁSOK
A DIGITÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

Férjen hozzá a céges tartalmakhoz
Hozzon ki többet jól ismert szoftvereszközeiből egy kollaboratív értekezlet során. Az interaktív megoldások megkönnyítik az MS Office és PDF dokumentumok, képek
vagy videók helyszíni szerkesztését és a jegyzetelést.

Szabja testre az igényei szerint!
Az állítható magasságú állványok széles választékával és kiváló minőségű tartoo-zékokkal, kamerákkal, mikrofonokkal, hangpanellel és közelségérzékelővel teljes
ess
mértékben testre szabhatja megoldását.

Válassza ki az operációs rendszert!
Rugalmasan választhatja ki a kívánt operációs rendszert
(pl. Windows, macOS vagy Android) a meglévő informatikai
infrastruktúrától függően.

Csatlakoztasson
vezeték nélkül más eszközöket!
Könnyedén tükrözheti a laptop vagy egy személyes eszköz képernyőjét az érntőképernyőre az AirServer technológia használatával,
amely a piacon elérhető legygyorsabb és legismertebb képernyő-tükrözési technológia.

AIRSERVER

BYOD KÉPERNYŐ-TÜKRÖZÉSI MEGOLDÁS

Az AirServer a lehető legjobb minőségű és leghatékonyabb képernyő-tükrözési élményt
nyújtja. Egyszerűen és gyorsan megoszthatja mobil- vagy asztali eszközének tartalmát az
érintőképernyőn, lenyűgöző, kiváló felbontásban. Az iOS, Chrome OS, Android és a Windows
rendszerekkel egyaránt kompatibilis, így mindenki azonnal, egyidejűleg, megoszthatja meg
ötleteit ugyanazon a képernyőn.
Támogatott tükrözés:
Airplay + Google Cast + Miracast

Vezeték nélküli vendéghálózatot hoz
létre, és kiterjedt távvezérlési lehetőségeket kínál

8+ különböző eszköz képe tükrözhető
egyidejűleg akár 4K felbontásban

Kapható kiegészítő hardverként a meglévő e-képernyőkhöz, vagy
beépített szoftverként az ETX-20 sorozatú e-képernyőkhöz vagy a
Sessions szoftverhez
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