
Plug into simplicity



Bring people, content and 

Nejsnazší způsob, jak sdílet a obohacovat nápady.

Použitím tohoto systému můžete velmi snadno 
propojit osoby, obsah a nápady. 

Se systémem ClickShare můžete sdílet svůj obsah 
z notebooku nebo mobilního zařízení na obrazovce 
nebo projekčním plátně – využívejte při svých 
poradách zcela nové možnosti sdílení obsahu 
jediným kliknutím. 

Žádné kabely, žádné nastavování, žádné čekání, 
než se dostanete ke slovu. Porady budou probíhat 
hladším a zajímavějším způsobem.

uživatelů souhlasí, 
že je používání systému 

ClickShare snadné.

94%
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Žádné kabely
Zásluhou univerzálního tlačítka 
ClickShare napájeného přes 
rozhraní USB a aplikace ClickShare 
pro systém iOS a Android není 
nutné používat nevzhlednou změť 
kabelů, kterou lze obvykle spatřit 
v zasedacích místnostech. Není 
vyžadován žádný speciální adaptér 
nebo konektor, takže s sebou 
nemusíte nosit kabely ani provádět 
jakákoli připojení pod stolem. 
Toto řešení bez kabelů vám tak 
umožňuje strávit méně času 
nastavováním a více času prací.

Žádný software
Po připojení tlačítka ClickShare 
není třeba stahovat ani instalovat 
žádný software. Stačí jednoduše 
otevřít spustitelný soubor a to 
je vše. Po ukončení používání 
nezanechá ClickShare ve vašem 
počítači PC nebo Mac žádný 
software.

Snadné použití
ClickShare nemůže být jednodušší. 
Veškeré ovládání spočívá 
v jednoduchém stisku tlačítka. 
Není třeba provádět nic jiného. 
Při připojení systému ClickShare 
nedojde ke změně velikosti 
nebo rozlišení obrazu, takže vše, 
co vidíte na obrazovce svého 
notebooku, bude současně 
zobrazeno na velké obrazovce 
nebo projekčním plátně v zasedací 
místnosti.

Minimální námaha
Se systémem ClickShare je 
technologie vaším spojencem, 
protože se o vše postará za vás.
Při použití systému ClickShare 
v zasedací místnosti budete 
moci snadno zobrazit důležitou 
prezentaci na velké obrazovce 
nebo projekčním plátně pouhým 
stisknutím tlačítka.

Podpora různých 
zařízení
Ať už provádíte prezentaci 
z počítače PC, Mac, tabletu 
nebo chytrého telefonu, systém 
ClickShare podporuje všechna tato 
zařízení. 
Aplikace ClickShare pro systém iOS 
a Android ve spojení s tlačítkem 
ClickShare napájeným přes 
rozhraní USB zvyšuje efektivitu 
porad tím, že umožňuje sdílet 
obsah z mobilních zařízení.

Intuitivní ovládání
Jedním stisknutím tlačítka 
ClickShare zobrazíte obsah na 
velké obrazovce nebo projekčním 
plátně v zasedací místnosti – jedná 
se o nejrychlejší a nejefektivnější 
způsob sdílení obsahu. Hned 
po prvním vyzkoušení systému 
ClickShare se budete divit, jak jste 
mohli tak dlouho používat spletité 
kabely.

„ ClickShare umožňuje 
33 operátorům v krizovém 
centru pouhým stisknutím 
tlačítka bezdrátově sdílet 
obsah z jejich počítače 
nebo mobilního zařízení 
na videostěně. ClickShare 
opravdu urychluje spolupráci 
a analýzu.“

Steve Franklin, technický ředitel ve společnosti Cinos 
(Centrum krizového řízení společnosti British Airways)
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Zkraťte dobu potřebnou pro nastavení a věnujte 
více času samotnému sdílení obsahu.

Se systémem ClickShare může 
každý flexibilně sdílet obsah ze 
svého zařízení na stejné obrazovce 
nebo projekčním plátně, a to 
i současně. A jelikož se tento 
systém vyznačuje velmi snadným 
ovládáním, mohou jej kolegové, 
zákazníci a partneři ihned začít 
bez problémů používat ke svým 
prezentacím. 

ClickShare umožňuje každému 
aktivně se zapojit do porady. A čím 
více myšlenek a nápadů se sdílí, 
tím lepší je výsledek. Protože navíc 
nejsou vyžadovány žádné kabely 
ani nastavení, dochází rovněž 
k úspoře času.

uživatelů 
souhlasí, 
že systém 
ClickShare 
přispívá k vyšší 
efektivitě porad. 

93%
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Žádné kabely, žádná zdlouhavá nastavení, žádné nepříjemné 
okamžiky.

Snímky jsou vyladěny. Poznámky 
jsou připraveny. Každý čeká na to, 
až bude moci sdílet své nápady 
a myšlenky. Zatímco se však 
pokoušíte připojit své zařízení 
k obrazovce nebo projektoru, vaše 
nervozita stoupá a sebedůvěra 
naopak klesá. Je vám to 
povědomé? Všichni jsme to zažili. 
Se systémem ClickShare se této 
starosti navždy zbavíte. 

ClickShare vám umožňuje přijít 
do jakékoli zasedací místnosti 
a sdílet cokoli potřebujete bez 
ohledu na to, na jakém zařízení 
je obsah uložen – bez kabelů, bez 
nastavování a bez nepříjemných 
okamžiků. 

Každý – včetně hostů – se může 
připojit jedním stisknutím tlačítka 
a ihned začít sdílet svůj obsah. 
Takže porady budou začínat 
i končit včas.

„Se systémem ClickShare 
nemusíme strávit téměř 
žádný čas nastavováním 
systému nebo školením 

zákazníka. Systém je 
rychle připraven a snadno 
se používá. Jeho ovládání 

lze vysvětlit ve třech 
jednoduchých krocích.“

Kathrin Hanischová, ředitelka divize Event Management 
v hotelu Marriott Munich

20% porad se  
protáhne 

kvůli problémům 
se zařízeními.
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Pracujete s klienty a potřebujete 
jejich příspěvek. Ale při sdílení 
na obrazovkách nebo projekčních 
plátnech v zasedací místnosti 
je třeba stáhnout software, nalézt 
správné připojení a věřit tomu, 
že vás technologie nezklame. 

Systém ClickShare prostřednictvím 
bezdrátového připojení z počítačů 
PC, Mac a mobilních zařízení přináší 
vašim kolegům a hostům možnost 
okamžitého sdílení jejich obsahu.  
Není vyžadováno žádné školení, 
přihlašování k síti ani technická 
podpora. Po stisknutí tlačítka se 
vytvoří připojení a zahájí se sdílení 
obsahu.

Navíc máte jistotu, že se můžete 
na systém ClickShare dlouhodobě 
spolehnout, protože je na něj 
poskytována záruka po dobu až 3 let 
s možností prodloužení na 5 let.

Bezproblémové sdílení v každém okamžiku.

82%
osob si bere 
na porady 
svá vlastní 

zařízení a očekává, že 
bude moci okamžitě 
provádět prezentace.
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Aplikace pro sdílení obsahu ze zařízení se systémem iOS 
nebo Android.

Aplikace ClickShare umožňuje 
snadné a intuitivní sdílení obsahu 
kliknutím na virtuální tlačítko 
z jakéhokoli zařízení se systémem 
iOS nebo Android. S touto aplikací 
mohou uživatelé snadno sdílet, 
komentovat a přenášet soubory 
PDF, obrázky JPEG nebo dokumenty 

Microsoft Office na hlavní obrazovku 
nebo projekční plátno v zasedací 
místnosti stejným způsobem jako při 
použití tradičního tlačítka ClickShare. 
Stáhněte si aplikaci ClickShare 
zdarma z obchodu Apple Store nebo 
Google Play, klikněte na virtuální 
tlačítko a sdílejte svůj obsah.



CS-100
Tento samostatný model, který je ideální 
do zasedacích a jednacích místností, kde je 
vyžadováno sdílení obsahu, podporuje přenos 
obsahu v rozlišení Full HD na obrazovku nebo 
projekční plátno v konferenční místnosti a 
obsahuje jedno tlačítko umožňující okamžité 
sdílení obsahu.

Ideální pro malé a střední podniky

Standardní zabezpečení

Interní antény

1 tlačítko součástí balení

Současné zobrazení obsahu od 1 uživatele

Možnost připojení až 8 uživatelů

MirrorOp, aplikace pro iOS, aplikace pro Android

Samostatný provoz

API – ne

Centrální správa – ne

Aktualizace firmwaru

Tříletá záruka

Výstup HDMI (Full HD)

ClickShare vám rovněž nabízí snadný výběr 
vhodného modelu pro vaše potřeby.

Naše produkty

CSE-200
Model CSE-200 určený pro podnikové použití, 
které vyžaduje dokonalejší funkce zabezpečení 
nebo centrální správu, podporuje přenos 
obsahu v rozlišení Full HD a je dodáván se 
dvěma tlačítky umožňujícími současné sdílení 
obsahu ze dvou zařízení na obrazovce nebo 
projekčním plátně.  

Ideální pro náročnější podnikové použití

Vyšší zabezpečení

Externí antény

2 tlačítka součástí balení

Současné zobrazení obsahu od 2 uživatelů

Možnost připojení až 16 uživatelů

AirPlay, MirrorOp, aplikace pro iOS, aplikace 
pro Android

Samostatný nebo síťový provoz

Rozhraní API REST

Software ClickShare Management Suite

Aktualizace firmwaru

Tříletá záruka (s možností prodloužení o 2 roky)

Výstup HDMI (Full HD)

CSC-1
Pokud velké podniky chtějí zajistit efektivní 
výstup z konferencí a zasedání, mohou 
využít dva výstupy dostupné u modelu CSC-1 
umožňující současné sdílení obsahu až ze čtyř 
zařízení. Obsahuje čtyři tlačítka a praktický 
držák tlačítek

Ideální pro náročnější podnikové použití

Vyšší zabezpečení

Externí antény

4 tlačítka součástí balení

Současné zobrazení obsahu od 4 uživatelů

Možnost připojení až 64 uživatelů

AirPlay, MirrorOp, aplikace pro iOS, aplikace 
pro Android

Samostatný nebo síťový provoz

Rozhraní API REST

Software ClickShare Management Suite

Aktualizace firmwaru

Tříletá záruka (s možností prodloužení o 2 roky)

Dva obrazové výstupy: DisplayPort (4K) a DVI 
(extrémně širokoúhlý formát)



Barco je světovou jedničkou v oblasti profesionálních zobrazovacích 
technologií zahrnujících celou řadu zařízení například pro systémy 
digitálního kina, zdravotnictví, řídicí místnosti a multimediální řešení. 
Nyní tato důvěryhodná společnost představuje jeden z nejzajímavějších 
produktů pro zasedací místnosti v tomto roce. Společnost Barco při vývoji 
technologie ClickShare uplatnila své rozsáhlé znalosti a vytvořila tento 
nový produkt, který navždy změní způsob průběhu porad.

Další informace

e. clickshare@barco.com
w. www.barco.com/clickshare
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Vyloučení odpovědnosti: Barco je společnost certifikovaná 
podle normy ISO 9001. 
Uvedené informace a údaje jsou typické pro popsaná 
zařízení. Jakákoli individuální položka však podléhá změnám 
bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi tohoto 
produktového listu naleznete na www.barco.com.

Od odborníků na profesionální zobrazovací 
technologie

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.
Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5 
tel.: +420 / 251 614 073, 251 615 925
fax: +420 / 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
tel.: +420 / 532 163 361-2
fax: +420 / 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

www.nowatron.cz
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