
Til draadloos schermdelen en interactief 

whiteboarden naar een hoger niveau. Met de 

super gebruiksvriendelijke CTOUCH Pro deel 

je digitale content binnen enkele seconden. 

Loop naar het scherm en laat de ideeën van 

jouw team de vrije loop. Met deze CTOUCH 

BRIX module ben je voorbereid op de moderne 

werkplek van de toekomst. 
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STAP 1. Reserveer een vergaderruimte 
Heb je een belangrijke vergadering in petto? Boek dan een ruimte via Outlook. Of loop naar het 

touchscreen en controleer of de ruimte beschikbaar is. Nodig iedereen uit die je er bij wilt hebben 

en je bent klaar om te beginnen!

STAP 2. Deel content draadloos met elk apparaat 

Breng je eigen apparaat mee en deel je documenten op het grote touchscreen. Voer een 

simpele toegangscode in om de magie van Voila te ontgrendelen, het eenvoudigste draadloze 

presentatiesysteem ter wereld. Via een app of het internet, het is aan jou.

STAP 3. Werkt moeiteloos samen met Barco ClickShare 

Ben je al een Barco ClickShare-gebruiker? Geen probleem! Tijdens je CTOUCH Pro meetings kun je 

gewoon de Barco ClickShare button gebruiken zoals je gewend bent.

STAP 4. Gebruik het oneindige whiteboard voor al je ideeën 

Schrijf, markeer en maak aantekeningen op het scherm. En het mooie is: je komt nooit zonder 

schrijfruimte te zitten. Gebruik geavanceerde whiteboard functies zoals de digitale notitieblaadjes. 

En een prachtig handschrift is niet nodig, want het touchscreen beschikt over automatische 

tekstherkenning.  

STAP 5. Gemakkelijk surfen op het web met de webbrowser 

Met de geïntegreerde webbrowser kun je elke website bezoeken die je wilt. Je hebt hiervoor geen 

laptop of computer nodig. Tijdens het surfen op het web kun je nog steeds je ideeën opschrijven 

op het touchscreen, zelfs tijdens het afspelen van video’s.  

STAP 6. Deel je aantekeningen en sluit de vergadering af   
Wanneer de vergadering klaar is, deel je eenvoudig alle notities met de aanwezigen via e-mail, 

direct vanaf het scherm. Sluit de vergadering af via het touchscreen en alle gegevens worden 

automatisch gewist. Veilig en betrouwbaar.

Een toekomstbestendige BRIX-oplossing 

De CTOUCH Pro is een modulaire BRIX oplossing gebaseerd op een Windows 10 platform. De BRIX 

module kan in de loop van de tijd gemakkelijk worden geüpgrade. Ben je klaar om in Microsoft 

Teams vergaderingen te duiken? Of wil je Zoom gebruiken in je vergaderzaal? Je hoeft alleen maar 

de CTOUCH Pro-module te upgraden en je bent klaar om te gaan, zonder het hele touchscreen te 

vervangen. 

Zo run je een CTOUCH Pro vergadering 
in een paar simpele stappen
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