
Komunikace
na jedno
kliknutí

Bezdrátová prezentační 
a videokonferenční technologie.

Barco ClickShare



Three times 
as flexible
In order to involve as many people 
as possible in the transformed world 
of conferencing, the new ClickShare 
Conference recognizes every type of 
collaborative technology and works 
with it straight away. The only things it 
doesn’t recognize are barriers.

Triple agnostic

Compatible with your 
laptop 

Works with your conferencing  
platform (Microsoft Teams, 
Zoom, Webex,.) 

Connects wirelessly with your 
brand of USB peripherals* 
(speakers mic, webcams, 
soundbars) when using the 
ClickShare Conferencing Button

Barco 
ClickShare

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.

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.

ClickShare Present poskytuje jednoduchou bezdrátovou spolupráci do menších až středně velkých zase-
dacích místností.

Konferenční a prezentační systémy. 



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

Konferenční systém
Řada bezdrátových konferenčních řešení od společnosti Barco ClickShare 
je navržena tak, aby hladce spolupracovala s Vaším stávajícím videokon-
ferenčním 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 ideál-
ní do větších zasedacích místností, ClickShare CX-30 vhodný do menších  
a středně velkých konferenčních místností a ClickShare CX-20 do těch nej-
menších místností a do tzv. „huddle spaces“. 

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

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) Manage-
ment Platform pochopíte 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 
bezpečnostními 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 bezdrátové 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. Adminis-
trátor tak může všechna zařízení spravovat vzdáleně, a to bez nutnosti přerušovat probíhající meeting v zasedací místnosti.
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Bezdrátový prezentační systém pro hybridní spolupráci

ClickShare Present, bezdrátový prezentační systém, který Vám zajistí bezproblémovou hybridní spolupráci v zasedacích 
a konferenčních místnostech, které jsou vybaveny stávajícím konferenčním systémem. Potíže s kabelovým sdílením z Vaše-
ho notebooku v Microsoft Teams nebo Zoom Room jsou pryč. Pryč jsou i nesnáze s připojením ke konverzaci Vašich hostů 
a návštěvníků. Pryč je nepořádek a ztráta Vašeho času s obtížným připojením notebooku k systému v místnosti. 
S ClickShare Present můžete sdílet prezentace snadným, uživatelsky přívětivým a bezproblémovým způsobem, aniž byste 
museli bojovat s dráty, kabely a adaptéry.

Vynikající 
uživatelská 
zkušenost

Vylepšené hyb-
ridní pracovní 

postupy

Špičkové 
zabezpečení

Pokročilá IT 
integrace 

Prémiová 
video kvalita

Inkluzivní 
spolupráce

ClickShare Present

C-5

C-10

 Skvělé věci se dějí, když lidé klikají.

Interaktivní spolupráce v jakémkoliv prostoru.



Bezdrátový prezentační 
systém pro hybridní 
spolupráci 

ClickShare C-10 přináší hybridní spolupráci 
pomocí jednoho kliknutí do středních a velkých za-
sedacích místností. Barco ClickShare C-10 umožňuje 
dvěma lidem sdílet svůj obsah na displeji současně, 
z jakéhokoli zařízení s plnou podporou BYOD.

• Bezproblémové sdílení obsahu

• Vylepšené zabezpečení

• 4K rozlišení

• Připojeno a spravováno v Cloudu

• Plná BYOD podpora

• Bezproblémové sdílení obsahu

• Plná interaktivita s touchbackem, tabulemi, komentáři

• Vylepšené zabezpečení

• Připojeno a spravováno v Cloudu

• Spolupráce s tlačítkem ClickShare nebo aplikací

• Včetně 1 tlačítka

ClickShare C-5 poskytuje jednoduchou bezdrátovou spolu-
práci a je vhodný do menších zasedacích místností. Barco ClickShare 
C-5 lze použít jako samostatné zařízení nebo v kombinaci s Vaší již 
vybavenou konferenční místností, umožňuje hybridní schůzky ve stá-
vajících systémech Microsoft Teams, Zoom  nebo Webex s jednodu-
chým bezdrátovým sdílením obsahu na jedno kliknutí.

• Plná BYOD podpora (Tlačítko, ClickShare App, 

 Airplay, ChromeCast, Miracast)

In seconds, you are wirelessly connected 

to cameras, soundbars and other AV USB 

peripherals* in the room for a better, more 

immersive meeting experience. Everything 

becomes part of your laptop. 

You get richer audio. You have wider views 

of the room. You can also add video to your 

mix. And all of that wirelessly. No cables, no 

hassle, more flexibility. 

Plug the Conferencing 
Button into your laptop, 
to access wireless 
conferencing and click 
to share content

The 
Conferencing 
Button

• One click to join  your conference  

With just one click in the ClickShare App you join the 

next virtual meeting on your agenda. 

• One click to share your content 

Start sharing content in a Microsoft Teams, Zoom or 

Webex call and ClickShare automatically shares the 

same content to the meeting room display

• One click to sync  for higher engagement

Seamless  
one-click experience

www.nowatron.cz



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
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vaším stávajícím videokonferenčním systémem a audiovizuálními pomocníky bez nutnosti fyzického připojení pomocí
kabelů a adaptérů.
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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.
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C-5 C-10 CX-20 CX-30 CX-50

Video výstup
HDMI @ 4K
s podporou 

CEC

HDMI @ 4K
s CEC podpo-

rou

HDMI @ 4K
s CEC podpo-

rou

HDMI @ 4K
s CEC podporou

HDMI @ 4K
s CEC podporou

Video vstup Ne Ne Ne Ne HDMI @ Full HD 

Audio výstup USB, HDMI USB, HDMI USB, HDMI USB, HDMI
USB, SPDIF, jack, 

HDMI

USB připojení
1x USB-A, 1x 

USB-C
1x USB-A, 1x 

USB-C
1x USB-A, 1x 

USB-C
1x USB-A, 1x 

USB-C
3x USB-A, 1x 

USB-C

Současné zobrazení obsahu na obra-
zovce

1 2 1 2 2

PoE+ podpora POE + switch POE + switch POE + switch POE + switch Ne 

ClickShare tlačítko - Snadno připoje a 
sdílejte

k prodeji oddě-
leně

1 1 2 2

ClickShare aplikace - Vstupte a připojte 
se prostřednictvím detekce přítomnosti a 
sdílení

Plocha PC & 
Mobil

Plocha PC & 
Mobil

Plocha PC & 
Mobil

Plocha PC & 
Mobil

Plocha PC & Mobil

Další protokoly - Sdílejte pomocí stan-
dardních protokolů BYOD

Airplay, Google 
Cast, Mirecast

Airplay, Google 
Cast, Mirecast

Airplay, 
Google Cast, 

Mirecast

Airplay, Google 
Cast, Mirecast

Airplay, Google 
Cast, 

Mirecast

Podpora dotykového panelu & inter-
aktivita - Dotkněte se & ovládejte své PC, 
spolupracujte s anotacemi & tabulemi

Ne Ano Ne Ano Ano 

Bezdrátová konference - Dokovací sta-
nice - Připojte se bezdrátově ke kameře, 
reproduktorům a mikrofonu

Ne Ne

Ano, až do 
720p video 

optimalizované 
pro nízkou 

latenci zvuku

Ano, až do 
720p video op-
timalizované pro 
nízkou latenci 

zvuku

Ano, až do 1080p 
video optimalizo-
vané pro nízkou  

latenci zvuku

Lokální náhled & moderace - Zobrazit 
zobrazené zdroje na obrazovce a převzít 
kontrolu (API k dispozici)

Ano, jen lokální 
náhled

Ano 
Ano, jen lokál-

ní náhled
Ano Vysoká kvalita

Síťová konektivita - Integrujte jednotku 
do vaší sítě pomocí LAN nebo WiFi

LAN & WiFi 
podpora pro 

a/g/n/ac & DFS

LAN & WiFi 
podpora pro 

a/g/n/ac & DFS

LAN & WiFi 
podpora pro 

a/g/n/ac & DFS

LAN & WiFi 
podpora pro 

a/g/n/ac & DFS

LAN & WiFi (du-
álně)

podpora pro 
a/g/n/ac & DFS

Integrace kalendáře - Dostupnost zase-
dací mísnosti, možnost rezervace

Ano Ano Ano Ano Ano

Management & reporting - K dispozici 
přes XMS Edge nebo Cloud

Ano Ano Ano Ano Ano
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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
CS-100 Huddle CS-100 CSE-200 CSE-200+ CSE-800

Ideální do 
nejmenších 
místností 

(tzv. „huddle space“)

malých 
zasedacích 
místností

zasedacích 
místností

konferenčních 
místností

velkých 
konferenčních 

místností

ClickShare tlačítko 
součástí balení 

- 1 2 2 4

ClickShare Desktop 
aplikace

Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora BYOD (Bring 
Your Own Device)

Android & iOS app Android & iOS app 
Android & iOS app

Airplay, Google 
Cast

Android & iOS app
Airplay, Google 

Cast

Android & iOS app
Airplay, Google 

Cast

Central management 
(přes XMS Cloud)

Ano Ano Ano Ano Ano 

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 

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.

Prezentační systém
S prezentačním systémem ClickShare můžete sdílet 
jedním kliknutím svůj obsah z notebooku nebo mo-
bilního zařízení na obrazovce nebo projekčním plát-
ně. Žádné kabely, žádné nastavování, žádné čekání, 
než se dostanete ke slovu. Porady budou probíhat 
hladším a zajímavějším způsobem. 

K dispozici je několik prezentačních systému ClickSha-
re do různě velkých místností, pro různý počet osob.
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ClickShare tlačítko 
& Aplikace 

Konferenční USB tlačítko 
Připojte se bezdrátově pomocí USB konferenčního 
tlačítka ke schůzce, kde pomocí jednoho kliku nasdí-
líte svůj obsah. Ve vteřině získáte přístup ke kame-
rám, zvukovým zařízením a dalším AV USB zařízením 
v zasedací místnosti. Vše se stane součástí Vašeho 
laptopu a získáte kvalitnější audio, budete mít lepší 

výhled na místnost.

ClickShare konferenční tlačítko a ClickShare aplikace pracují jako jeden a přinášejí bohatá  

a bezproblémová setkání.

ClickShare aplikace 
Volba způsobu připojení a spolupráce s ClickSha-
re v zasedací místnosti je zcela na Vás. Při sdílení 
obsahu pomocí USB tlačítka získáte také přístup 
k výběru dalších produktivních nástrojů a k Barco 
ClickShare aplikaci. Stáhněte si ClickShare App 
pro PC, Mac nebo pro mobilní zařízení, přineste si 
svůj laptop a začněte okamžitě a intuitivně sdílet.

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.
Hnevkovského 153/75
617 00 Brno
tel: +420 515 915 031
brno@nowatron.cz
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