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Barco ClickShare
Barco ClickShare - to jsou konferenční a prezentační systémy. 

Díky konferenčnímu systému, který se hladce propojí s Vaší videokonferencí, se online spojíte se svými kolegy,
zaměstnanci či partnery a Vaše porady či schůzky mohou začít. 

S  prezentačním systémem ClickShare můžete sdílet jedním kliknutím svůj obsah z
notebooku nebo mobilního zařízení na obrazovce nebo projekčním plátně.   Žádné
kabely, žádné nastavování, žádné čekání, než se dostanete ke slovu. Porady budou
probíhat hladším a zajímavějším způsobem.
K dispozici je několik prezentačních systému ClickShare do různě velkých místností,
pro různý počet osob.

Prezentační systémy Vám pomohou během porady sdílet obsah z Vašeho zařízení s ostatními zúčastněnými. Každý,
včetně hostů, se může připojit jedním kliknutím, bez nutnosti jakéhokoli zaškolování. 

Prezentační systém

Always 
up-to-date
Our wireless collaboration solutions 
help you to seamlessly and instantly 
share content in (remote) meetings 
and enhance collaboration in any 
room of your enterprise. 

To keep the high standard of performance of our meeting 

technology, it is of the utmost importance to keep units 

up-to-date with regular free updates. ClickShare helps 

you to maintain the quality and security of your meeting 

collaboration hardware and keeps your units as powerful, 

efficient and user-friendly as possible with quarterly 

firmware updates. 

Updating is easy

• Your unit comes with auto-update by default– just 

hook the unit onto the network to receive the latest 

experience 

• Update a fleet of ClickShare units via the XMS Cloud 

Management Platform

• Connect to a laptop to upload the new firmware 

manually or plug in a USB stick with the latest firmware

• Subscribe to our newsletter or keep your eyes on 

our ClickShare blog for regular updates on our latest 

Firmware, product releases, tips and tricks.

Barco ClickShare

Prezentační systém

Díky konferenčnímu systému, který se hladce propojí s Vaší videokonfe-
rencí, se online spojíte se svými kolegy, zaměstnanci či partnery a Vaše 
porady či schůzky mohou začít.

Prezentační systémy Vám pomohou během porady sdílet obsah  
z Vašeho zařízení s ostatními zúčastněnými. Každý, včetně hostů, se  
může připojit jedním kliknutím bez nutnosti jakéhokoli zaškolování.

S prezentačním systémem ClickShare můžete sdílet jedním kliknutím svůj obsah z notebooku nebo mobilního zařízení na 
obrazovce nebo projekčním plátně. Žádné kabely, žádné nastavování, žádné čekání, než se dostanete ke slovu. Porady bu-
dou probíhat hladším a zajímavějším způsobem. K dispozici je několik prezentačních systému ClickShare do různě velkých 
místností, pro různý počet osob.

Konferenční a prezentační systémy. 
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Central management 
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Kompatibilita s dotykový-
mi obrazovkami 

- - Ano Ano Ano 

Plná interaktivita - - - Ano Ano 

Rozlišení výstup/vstup 

Video výstup  
1x HDMI 1.2 

Výstupní rozlišení 
1920x1080 @60Hz 

Video výstup  
1x HDMI 1.2 

Výstupní rozlišení 
1920x1080 @60Hz

Video výstup  
1x HDMI 1.2 

Výstupní rozlišení 
1920x1080 @60Hz 

Video výstup 1x HDMI 1.4b 
Video vstup 1x HDMI 1.2 
Výstupní rozlišení 4K UHD  

(3840x2160) @30Hz 
Vstupní rozlišení 

1920x1080 @60Hz 

Video výstup 2x HDMI 1.4b 
Video vstup 2x HDMI 1.4b 
Výstupní rozlišení 4K DCI  
(4096x2160) @60Hz 

Vstupní rozlišení 4K DCI  
(4096x2160) @60Hz

Síťové připojení LAN LAN LAN LAN + Wi-Fi client 2x LAN 
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Konferenční systém
Řada bezdrátových konferenčních řešení od společnosti Barco 
ClickShare je navržena tak, aby hladce spolupracovala s vaším stáva-
jícím videokonferenčním systémem a audiovizuálními pomocníky bez 
nutnosti fyzického připojení pomocí kabelů a adaptérů. 
 
K dispozici jsou tři produkty z této řady. Clickshare CX-50, který je 
ideální do větších zasedacích místností, ClickShare CX-30 vhodný do 
menších a středně velkých konferenčních místností a ClickShare CX-20 
do těch nejmenších místností a do tzv. „huddle spaces“. 

Systémy nabízí plnou podporu BYOD, vzdálenou spolupráci v nejvyšší 
kvalitě, zvýšené zabezpečení, připojení a spravování pomocí cloudu 
a všechny tři produkty spolupracují s jakýmkoliv AV zařízením třetích 
stran a jakoukoliv konferenční platformou.

CX-20 CX-30 CX-50

Rozlišení výstup 
Video výstup 4K UHD 
(3840x2160) @30Hz.

HDMI 1.4b  

Video výstup 4K UHD 
(3840x2160) @30Hz. 

HDMI 1.4b 

Video výstup 4K UHD 
(3840x2160) @30Hz. 

HDMI 1.4b  

Video vstup - - 
Video vstup 

(1920x1080) @30Hz. 
HDMI 1.4b 

I/O 2 x USB, LAN 2 x USB, LAN 4 x USB, LAN, SPDIF, jack 

Současné zobrazení obsahu na obrazovce 1 2 2

ClickShare konferenční tlačítka (součást balení) 1 2 2

Vylepšená detekce přítomnosti aplikace ClickShare 
Collaboration - Vstupte a připojte se pomocí rozšířené 
detekce přítomnosti a sdílejte na jedno kliknutí.

Plocha PC & Mobil Plocha PC & Mobil Plocha PC & Mobil

Plná podpora BYOD (Bring Your Own Device)  
Podpora Airplay, Google Cast, Miracast a nativní aplikace  
k dispozici.

Ano Ano Ano

Podpora dotykového displeje & Interaktivity  
Dotkněte se a ovládejte svůj počítač, spolupracujte  
s anotacemi a tabulemi.

- Ano Ano

Lokální zobrazní - Prohlédněte si hlavní displej na svém 
osobním zařízení a vylepšete spolupráci.

Ano Ano, s moderací Ano, s moderací 

Bezdrátová konference - Dokovací stanice: Připojte se 
bezdrátově ke kameře, reproduktorům a mikrofonu.

Vysoká kvalita Vysoká kvalita Nejvyšší kvalita 

Podpora pro konferenční a kolaborační softwarová řešení 
Kompatibilní se Skype, Skype for Business, Microsoft 
Teams, Google Hangouts, Cisco WebEx, Zoom, Cisco 
Spark, GoToMeeting, BlueJeans, Slack, a mnoho dalších.

Ano Ano Ano

Široká podpora audio video vstupních zařízení  
Podporuje všechny USB mikrofony, kamery a řešení  
„all in one“ (vše v jednom).

Ano Ano Ano

Zabezpečení a integrace na korporátní úrovni Ano Ano Ano 

Central management & reporting  
K dispozici přes XMS Edge nebo XMS Cloud.

Ano Ano Ano 

Podpora souběžného připojení - Schopnost kombinovat 
duální síť a Miracast s dokovací stanicí s nízkou latencí.

Ne Ne Ano

Smart Care - Záruka 5 let, aktualizace zdarma, přednostní 
přístup k helpdesku.

Ano Ano Ano 

Řada bezdrátových konferenčních řešení od společnosti Barco ClickShare je navržena tak, aby hladce spolupracovala s
vaším stávajícím videokonferenčním systémem a audiovizuálními pomocníky bez nutnosti fyzického připojení pomocí
kabelů a adaptérů.
 
K dispozici jsou tři produkty z této řady. Clickshare CX-50, který je ideální do větších zasedacích místností, ClickShare CX-
30 vhodný do menších a středně velkých konferenčních místností a ClickShare CX-20 do těch nejmenších místností a do
tzv. „huddle spaces“. 
Systémy nabízí plnou podporu BYOD, vzdálenou spolupráci v  nejvyšší kvalitě, zvýšené zabezpečení, připojení a
spravování pomocí cloudu a všechny tři produkty spolupracují s  jakýmkoliv AV zařízením třetích stran a jakoukoliv
konferenční platformou.

Konferenční systém
Řada bezdrátových konferenčních řešení od společnosti Barco ClickShare je navržena tak, aby hladce spolupracovala s
vaším stávajícím videokonferenčním systémem a audiovizuálními pomocníky bez nutnosti fyzického připojení pomocí
kabelů a adaptérů.
 
K dispozici jsou tři produkty z této řady. Clickshare CX-50, který je ideální do větších zasedacích místností, ClickShare CX-
30 vhodný do menších a středně velkých konferenčních místností a ClickShare CX-20 do těch nejmenších místností a do
tzv. „huddle spaces“. 
Systémy nabízí plnou podporu BYOD, vzdálenou spolupráci v  nejvyšší kvalitě, zvýšené zabezpečení, připojení a
spravování pomocí cloudu a všechny tři produkty spolupracují s  jakýmkoliv AV zařízením třetích stran a jakoukoliv
konferenční platformou.

Konferenční systém



CX-20 CX-30 CX-30 CX-50 CX-50

Malé místnosti Střední / velké  místnosti Zasedací místnosti

Nejmenší místnosti tzv. 
„huddle room“ 
(max 3 osoby)

Malé místnosti
(max 5 osob)

Střední místnosti
(max 8 osob)

Velké místnosti
(>10 osob)

Zasedací místnosti
(>10 osob)

40" obrazovka 55" obrazovka 70" obrazovka Projektor / UniSee UniSee

Připojení: Notebook Win nebo Mac

Nástroje:

• Logitech Meetup

• Jabra Panacast

• Yamaha YVC-300 + Huddly GO

• Jabra Speak 510/710/810  

+ Huddly GO

• Logitech Meetup

• Yamaha YVC-300 + Huddly IQ

• Yamaha YVC-1000 + Huddly IQ

• Vaddio HuddleShot

• Vaddio HuddleShot

• Logitech Rally (1 speaker)

• Vaddio ConferenceShot

• Logitech Rally Plus (2 speaker)

• Shure MXA310W + 

Shure P-300 + speakerset + Huddly IQ

• Camera I Mic I Speaker  

Navrženo pro vaši síť
Ať už chcete připojit jednu stanici do sítě přes ethernet, nebo vytvořit vyhrazenou VLAN pro všechny stanice ClickShare, můžete 
je jednoduše a bezproblémově do vaší sítě integrovat.

Integrované statistiky 
Představte si, že máte stále k dispozici statistiky o tom, jak je která zasedací místnost využívána a jak v ní lidé používají ClickShare, 
kdy je její vytížení ve špičce a kdy je klid. S tímto náhledovým modulem integrovaným v XMS (Cloud) Management Platform pocho-
píte lépe chod pracoviště, čímž můžete zvýšit jeho efektivitu. 

Maximální zabezpečení
Každá komunikace ClickShare je verifikována a šifrována už ve výchozím nastavení. Vše je sladěno s vaší sítí a řízeno bezpečnost-
ními zásadami.

Vždy aktuální 
Nový ClickShare má vždy nejnovější firmware. ClickShare může být automaticky aktualizován v naplánovaných časech pomocí XMS 
(Cloud) Management Platform systému nebo manuálně. Můžete si být tak jisti, že máte vždy k dispozici tu nejnovější verzi bezdráto-
vé konference. 

Certifikace ISO 27001
ClickShare je první bezdrátová technologie, která získala certifikát ISO 27001 prokazující závazek společnosti Barco dodržovat 
procesy nejvyšších mezinárodních bezpečnostních standardů.  

SmartCare
Zahrnuje pětiletou záruku a licenci náhledového XMS modulu, stejně jako přednostní přístup k helpdesku.

Management dashboard – vše na jednom místě 
Management všech vašich zařízení ClickShare je snadný díky XMS (Cloud) Management Platform.
Každé zařízení je díky této službě snadno dohledatelné a spravovatelné, všechny nejdůležitější informace najdete zobrazeny na 
jednom místě. Administrátor tak může všechna zařízení spravovat vzdáleně, a to bez nutnosti přerušovat probíhající meeting  
v zasedací místnosti.

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

Nowatron Elektronik, spol. s r.o.
Hněvkovského 153/75
617 00 Brno
tel: +420 515 915 031
brno@nowatron.cz www.nowatron.cz


