Jednoduché připojení, úžasné možnosti

Propojení osob, obsahu a nápadů
Nejsnazší způsob, jak sdílet
a obohacovat nápady.
Použitím tohoto systému můžete velmi snadno propojit
osoby, obsah i 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.

94%

uživatelů souhlasí, že
je používání systému
ClickShare snadné

Snadné použití
Žádné kabely

Snadné použití

Podpora různých zařízení

Zásluhou univerzálního tlačítka ClickShare

ClickShare nemůže být jednodušší.
Veškeré ovládání spočívá
v jednoduchém stisku tlačítka.
Nic jiného není třeba. 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.

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.

Žádný software

Minimální námaha

Intuitivní ovládání

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.

Se systémem ClickShare je technika
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.

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.

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.

„ 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)

Vysoká efektivita
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.

93%
uživatelů souhlasí, že
systém ClickShare
přispívá k vyšší
efektivitě porad.

00

„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

Značné výhody
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.

porad se
protáhne kvůli
problémům s technikou.

Široké možnosti
spolupráce

Bezproblémové sdílení v každém okamžiku.
Pracujete s klienty a potřebujete
jejich příspěvek. Ale pro sdílení na
obrazovkách nebo projekčních
plátnech v zasedací místnosti je
třeba stáhnout software, nalézt
správné připojení a věřit, že vás
technika nezklame.
Systém ClickShare prostřednictvím
bezdrátového připojení z počítačů
PC, Mac a mobilních zařízení
přináší vašim kolegům a hostům

možnost okamžitého sdílení jejich
obsahu. Není potřebné žádné
zaškolování, přihlášení do sítě 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.

osob si bere
na porady
svá vlastní
zařízení a očekává, že
bude moci okamžitě
provádět prezentace.

82%

Bezdrátová svoboda
Odpoutejte se od kabelů a osvoboďte svoji ﬁrmu.
Kancelář správní rady. Konferenční
místnost. Zasedací místnost. Své
nejdůležitější zápasy svádíte právě
v těchto arénách.
Získejte pomocnou ruku v zařízení
ClickShare CSE-800. Provádějte
prezentace s jistotou, že citlivá
data jsou v bezpečí za třemi
konﬁgurovatelnými úrovněmi
robustního zabezpečení na
profesionální úrovni. Sdílejte svůj
obsah současně až s osmi uživateli
na stejné obrazovce nebo projekčním
plátně a přednášejte poutavé a vždy
bezproblémové prezentace s ostrým
dvojitým video výstupem 4K. Navíc

lidí potvrdilo, že zažilo
stres související
s technikou
v zasedací místnosti.
Díky ClickShare CSE-800 se
uživatelé mohou připojit, kliknout
a sdílet svůj obsah během
několika vteřin, čímž se efektivně
minimalizuje dopad úzkosti
spojené s technikou.

87%

můžete zvýšit produktivitu tím, že
udržíte téma porady a budete předávat
slovo pomocí nové funkce moderování.
CSE-800 přináší nejlepší hodnotu za
vaše peníze ze všech bezdrátových
prezentačních technologií dostupných
v současnosti na trhu. Jednoduše se
instaluje a snadno se používá, nabízí
plnou integraci se staršími zařízeními
a systémy. Toto jednoduché, centrálně
řízené řešení spolupracuje téměř se
vším v zasedací místnosti a integruje se
s hostitelskými i ﬁremními sítěmi pro
intuitivní a přímočaré sdílení. A žádné
nové zařízení znamená nižší celkové
náklady na vlastnictví.

Protože si nemusíte dělat žádné starosti
se zaškolováním, stahováním nebo
s IT podporou, potřebuje ClickShare
CSE-800 jen minimální zásahy, což
minimalizuje prostoje v zasedací
místnosti. Jednoduchá a neustále
zapnutá technika znamená, že se
zkracuje čekání na volnou zasedací
místnost a tato místnost se častěji
používá - což vám pomůže maximálně
využít vaše investice.
Naše podnikové řešení se stalo vaší
nejlepší zbraní do zasedací místnosti.

CSE-800

93%

„Převážná většina
respondentů, kteří zažili
v průběhu důležité
schůzky stres související
s technikou, potvrdila, že
to mělo širší dopad.“

Méně stresu

Změňte porady plné stresu na porady plné pohody.
Nefungující technika může pokazit
celou poradu. Ale nemusí to tak být.
Se systémem ClickShare můžete
zapomenout na opakující se žádosti
o opravu techniky v zasedací
místnosti. Zapomeňte na frustraci.
Zapomeňte na změť kabelů.
A zapomeňte na stres.

A protože 87 % respondentů
zaznamenalo při poradách stres
v souvislosti s technikou, je to
něco, co má velký dopad na celou
organizaci. Velká většina (93 %) z těch
respondentů, kteří zažili takový stres,
potvrdila, že to mělo širší dopad na
podnikání.

Problémy s technikou v zasedací
místnosti mají jednoznačně nepřímý
dopad na poškození pověsti osoby
i celé ﬁrmy. A za těchto okolností
se 74 % respondentů domnívá, že
prezentační technice by měla být
věnována větší pozornost.

V březnu roku 2016 si společnost
Barco objednala u agentury Vanson
Bourne průzkum mezi 1 000
kancelářskými pracovníky z Francie,
Německa, Velké Británie a USA, kteří
organizují nebo navštěvují porady
nebo na nich prezentují.

Téměř čtvrtina (24 %) účastníků
průzkumu zmeškala nějaký důležitý
termín kvůli technickým problémům
a 12 % dokonce zmeškalo celý
obchod. A pro jednoho z deseti
pracovníků měl souboj s technikou za
následek promeškání nějaké osobní
příležitosti jako například možnosti
povýšení nebo pochvaly.

Techniku, která
funguje na pouhé
stisknutí tlačítka, vidí
více než
polovina
53%
respondentů
jako něco, co by
mohlo rozhodně
přispět k poradám
bez stresu.

Téměř devět z deseti (88 %)
respondentů, kteří organizují nebo
prezentují, muselo podniknout určité
kroky, aby předešli problémům
s technikou. Takové kroky mají
dopad na jednotlivce a potenciálně
také na celou organizaci, pokud jde
o produktivitu a efektivitu.

Snadné ovládání

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.

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

CS-100

CSE-200

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

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 malé a střední podniky

Ideální pro náročnější podnikové použití

Standardní zabezpečení

Vyšší zabezpečení

Výstup HDMI (Full HD)

Výstup HDMI (Full HD)

Žádné vstupy

Žádné vstupy

Interní antény

Externí antény

1 tlačítko součástí balení

2 tlačítka součástí balení

Současné zobrazení obsahu od 1 uživatele

Současné zobrazení obsahu od 2 uživatelů

Možnost připojení až 8 uživatelů

Možnost připojení až 16 uživatelů

Žádná interaktivita

Žádná interaktivita

Žádná moderace

Žádná moderace

Aplikace pro iOS, aplikace pro Android, MirrorOp

AirPlay, Google Cast, aplikace pro iOS, aplikace pro
Android, MirrorOp

Samostatný provoz

Samostatný nebo síťový provoz

API – ne

Rozhraní API REST

Centrální správa – ne

Software ClickShare Management Suite

Aktualizace ﬁrmwaru

Aktualizace ﬁrmwaru

Tříletá záruka

Tříletá záruka (s možností prodloužení o 2 roky)

CSE-800
Pro velké podniky, které potřebují robustní zabezpečení
a rozsáhlou konektivitu. Jednotku CSE-800 lze
namontovat do skříně a je určena pro zasedací místnosti.
Lze k ní připojit až osm tlačítek ClickShare tak, aby svůj
obsah mohlo v 4K videu prezentovat až osm uživatelů
současně
Ideální pro náročnější podnikové použití
Vyšší zabezpečení
Výstup na dvě obrazovky: 2x HDMI (DCI 4K)
Vstup: 2x HDMI (DCI 4K)
Externí antény
4 tlačítka a 1 krabička jsou součástí dodávky
Současné zobrazení obsahu od 8 uživatelů
Možnost připojení až 64 uživatelů
Interaktivita (psaní na tabuli & anotace)
Moderace
AirPlay, Google Cast, aplikace pro iOS, aplikace pro
Android, MirrorOp
Samostatný nebo síťový provoz
Rozhraní API REST
Software ClickShare Management Suite
Aktualizace ﬁrmwaru
Tříletá záruka (s možností prodloužení o 2 roky)

Od odborníků na profesionální zobrazovací technologie
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.
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Uvedené informace a údaje jsou typické pro popsané zařízení. Nicméně
jakákoliv jednotlivá položka se může změnit bez předchozího upozornění.
Nejnovější verzi tohoto produktového listu najdete na adrese www.barco.
com.

www.barco.com/clickshare

