Tıkla, Paylaş!

İnsanları, içerikleri ve
düşünceleri bir araya getir !
Büyük düşünceleri paylaşmanın ve onların gelişimini izlemenin
en kolay yolu.
Clickshare ile bağlandığınız zaman, insanları, içerikleri
ve düşünceleri bir araya getirmek artık her zamankinden
daha kolay hale gelecek..
Tek bir buton sayesinde dizüstü bilgisayarınızdan veya
mobil cihazınızdan, herşeyi bir sunum ekranına yansıtabilir,
toplantılarınızı kusursuz bir paylaşım deneyimine
dönüştürebilirsiniz.
Kablo yok, kurulum yok, bağlanmak için beklemek yok!
Toplantılar normal akışında devam ederken sizin için de
konsantrasyon kaybı yok!
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Clickshare ile “Çalışanlarınızın motivasyonunu yükseltin”

Kablo yok

Kolaylık

Tüm platformlar ile uyumlu

ClickShare’in USB üzerinden çalışan
butonu ve iOS&Android üzerinde
çalışan uygulamaları sayesinde
toplantı odalarında görünen kablo
karmaşasından kurtulmak mümkün.
Özel bir bağlantı girişi kullanılmadığı
için ek kablolara veya çevirici
adaptörlere ihtiyacınız yok. Kablo
derdi olmadığından kurulum için daha
az, paylaşımlarınız için daha fazla
zaman ayırabileceksiniz.

Kablosuz bağlantı hiç bu kadar kolay
olmamıştı ! Yapmanız gereken tek şey
butona bir kez dokunmak. Clickshare
ile bağlandığınızda görüntünüzün
en boy oranları korunur. Böylece
dizüstü bilgisayarınızda gördükleriniz,
toplantı odanızın sunum ekranına aynı
görüntü oranında aktarılır.

Clickshare tüm PC, Mac, tablet ya da
akıllı telefonlardan sunum yapabilme
imkanı sağlar. Clickshare buton ile
PC ve Mac’lerde, İOS ve Android
platformları için geliştirilen Clickshare
uygulaması ile de mobil cihazlardan
içerik paylaşabilirsiniz.

Yazılım yok

Stres yok

Kullanıcı dostu

Clickshare buton ile bağlanırken,
herhangi bir yazılım yüklemenize
veya kurmanıza gerek yok.
Sadece uygulama dosyasını (exe
dosyası) çalıştırın ve artık hazırsınız.
Bilgisayarınızdan Clickshare
butonunu çıkardığınızda PC( Mac vb.)
üzerinde herhangi bir yüklü yazılım
kalmayacaktır.

Clickshare ile teknoloji sizin yanınızda!
Ürün zekası ile herşeyi sizin için
çözüme ulaştırıyor. Toplantı odanızda
bulunan Clickshare ile önemli
sunumlarınızı tek bir tuşa dokunarak
sunum ekranına aktaracak olmanın
güvenini hissedersiniz.

Clickshare butonuna tek bir dokunuşla
toplantı odanızın görüntü cihazına en
hızlı ve etkili bir şekilde bağlanabilirsiniz.
Clickshare’i bir kere kullandıktan sonra
bunca zaman neden kablo karmaşası
ile uğraştığınızı sorgulayacaksınız

“ClickShare kriz odasında
bulunan 33 operatörün
tek bir tuş yardımıyla
bilgisayarlarındaki ya
da mobil cihazlarındaki
içeriklerini ana ekran da
paylaşmasını sağlıyor.
Clickshare takım
çalışmalarında analiz
yapılmasını gerçek
anlamda hızlandırıyor”.
Steve Franklin, Cinos Teknik Servis Direktörü
(British Airways Kriz Yönetim Merkezi )

Clickshare ile “Verimliliğinizi arttırın”

Sunum öncesi hazırlık için daha az zaman harcarken,
paylaşımlarınız için daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

ClickShare, herkesin cihazında
bulunan içeriği, aynı görüntü alanında
eş zamanlı olarak paylaşmasına
imkan verir. Kullanım kolaylığı
misaﬁr kullanıcıların da sunuma hızla
katılmasını sağlar.
ClickShare, herkesin toplantıda daha
aktif rol almasını sağlar; böylece
toplantıların verimliliğini arttırır.
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daha verimli hale
getirdiği konusunda
hemﬁkir.
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“ClickShare ile, sistemin
hazırlanması için
zaman harcamaya
gerek yok. Ürün hazır
ve kullanımı çok kolay.
Ürün kullanımını 3
aşama ile anlatabiliriz.”
Kathrin Hanisch, Etkinlik Yönetimi Direktörü
Marriott Munich

Clickshare ile “İçiniz rahat”
Kablo yok, uzun hazırlık aşamaları yok, huzursuz edici anlar yok.
Sunumunuz hazır, herkes ﬁkirlerini
paylaşmak için toplantının başlamasını
bekliyor fakat siz cihazınızı ekrana
bağlamak için uğraşırken, güven
duygusunun yerini yavaş yavaş endişe
almaya başlıyor. Tanıdık geldi mi? Evet,
hepimiz bunu yaşadık. Clickshare ile artık
bu endişeyi hissetmeyeceksiniz.

ClickShare ile kendinden emin olarak
toplantı odasına girer ve hangi cihaz
devrede olursa olsun kablosuz,
kurulumsuz ve stres yaşamadan
sunumunuzu ana ekranda paylaşırsınız.
Şirketinize toplantıya gelmiş
misaﬁrleriniz dahil herkes, tek bir
butona basarak anında paylaşım
yapabilir. Böylece toplantılar
zamanında başlar ve biter.

Toplantıların
’sinin
süresi ekipman
problemleri nedeniyle
uzamaktadır.

Clickshare ile
“Yarı yolda kalmazsınız”

Her defasında sorunsuz ve zamanında paylaşım
ClickShare toplantı odalarındaki
ekranlarda, paylaşımlarınızı
gerçekleştirirken, yazılım
yüklemeniz ve doğru bağlantıyı
bulmanız için hayal kırıklığı
yaşamayacağınız bir teknolojiye
güvenmeniz anlamına gelir.
ClickShare PC’ler, Mac’ler ve
mobil cihazlar üzerinden kablosuz
bağlanarak çalışma arkadaşlarınıza
ve misaﬁrlere anında paylaşım
özgürlüğü sağlar.

Herhangi bir talimata, network
bağlantısına veya teknik
desteğe gerek yoktur. Tıklarsınız,
bağlanırsınız ve paylaşırsınız.
ClickShare 3 yıl standart garanti
ile gelir ve 2 yıl ek garanti uzatma
seçeneği sunar.

82%
Kullanıcıların
’si
toplantılara kendi
cihazlarını getirerek
anında sunum
yapabilme beklentisi
içinde bulunuyor.

Clickshare ile ”Başarıyı yakalayın”

Kablolardan kurtulun ve kurulum kolaylığını keşfedin
Yönetim kurulu odası, Konferans
odası, Toplantı odası. en önemli
savaşlarınızı bu arenalarda verirsiniz
ClickShare CSE-800 ile üstünlük
kazanın. Hassas verinin üç
yapılandırılabilir seviyede sağlam,
kurumsal düzeydeki güvenliğin
arkasında emniyette olduğunu bilerek
öz güvenle sunum yapın. Eş zamanlı
olarak ekranda sekiz kullanıcıya kadar
paylaşım yapın ve her seferinde
hatasız çift 4K video çıkışı ile sorunsuz
sunumlar yapın. Ayrıca, toplantıyı
odak altında tutarak üretkenliği arttırın.

87%
İnsanların
’si
toplantı odalarında
teknoloji
ile ilgili stres
yaşadığını bildiriyor.

CSE-800 piyasadaki herhangi bir
kablosuz sunum teknolojisinin
parasal karşılığını en iyi şekilde sunar.
Kurulumu ve kullanımı kolaydır, eski
cihazlar ve
sistemler ile tam entegrasyon sunar.
Bu basit, merkezi olarak yönetilen
çözüm; hem misaﬁr hem de şirket
ağları ile
sezgisel ve açık paylaşımı entegre
ederek yönetim kurulu odasındaki
hemen hemen her şeyle çalışır. Yeni
ekipman gerekmemesi, daha düşük
mülkiyet maliyeti anlamına gelir.

ClickShare CSE-800 ile eğitim
almanıza ya da IT desteğine
ihtiyacınız yok. Aynı zamanda hata
olasılığını ve toplantı odasındaki
aksama süresini en aza indirir.
Kolay ve rahat kullanımdaki bu
teknoloji, toplantı odalarının daha sık
kullanılması anlamına gelir;
ve siz de yatırımınızdan en iyi şekilde
yararlanmış olursunuz.

CSE-800

“Teknoloji ile ilgili
93% toplantı stresini yaşayan
93%
katılımcıların büyük
çoğunluğu, bunun
daha geniş etkilere neden
olduğunu söylüyor.”

Sadeliğe bağlanın

Stresli toplantıları basit toplantılara dönüştürün.
Yanlış teknoloji bir toplantıyı
mahvedebilir. Ancak bu, böyle
olmak zorunda değildir. ClickShare
ile toplantı odası teknolojisini
düzeltmek için tekrarlanan talepleri
unutabilirsiniz. Hayal kırıklıklarını unut.
Güçlükleri unutun. Stresi unutun.
Barco ClickShare, Mart 2016’da
Fransa’dan, Almanya’dan, İngiltere’den
ve ABD’den toplantıları yöneten,
sunum yapan veya bu toplantılara
katılan 1000 oﬁs çalışanıyla röportaj
yapmak üzere Vanson Bourne
araştırma evini görevlendirdi.
Toplantıları yöneten ya da sunum
yapan katılımcıların neredeyse
10’da 9’u (%88’i) teknolojik sorunları
denemek ve önlemek için aksiyon
aldı. Bunun gibi aksiyonlar üretkenlik
ve verimlilik söz konusu olduğunda
kişisel ve potansiyel olarak daha geniş
bir organizasyon üzerinde etkili olur.

Katılımcıların %87’sinin toplantılarda
teknoloji ile ilgili stres yaşadığı göz
önünde bulundurulduğunda bu,
kuruluşlarda büyük bir etkiye sahip
olan bir şeydir; bu stresi yaşayan
katılımcıların büyük bir çoğunluğu
(%93’ü), bunun işe daha fazla etki
ettiğini söylemektedir.
Katılımcıların neredeyse çeyreği
(%24’ü) teknoloji sorunlarının bir
sonucu olarak teslim zamanlarını
kaçırmıştır ve hatta %12’si iş ya da satış
imkanını kaybetmiştir. Her 10 kişiden
biri için teknolojik mücadeleler terﬁ
ya da kredi gibi kişisel fırsatların
kaçırılması ile sonuçlanmıştır.

Toplantı odası teknolojisi ile ilgili
sorunlar, hem kişisel hem de
kurumsal itibarlara zarar verme
olasılığına açıkça sahiptir. Bu
ortamda katılımcıların %74’ü, toplantı
teknolojisinin daha ciddiye alınmasını
gerektiğine inanmaktadır.

çalışan teknoloji,
katılımcıların yarısı
tarafından
stressiz
53%
toplantılar
konusunda
tamamen yardımcı
olacak bir şey olarak
görülmektedir.

Clickshare ile ‘’Sunuma bağlanın’’

iOS ve Android platformlarındaki içeriklerin paylaşımı için
uygulamanız hazır.
ClickShare uygulaması, iOS ve
Android cihazlar üzerindeki sanal
butona dokunularak basit bir şekilde
içerik paylaşılmassını sağlar. Bu
uygulama sayesinde kullanıcılar, sanal
ClickShare butonu ile, pdf, jpeg ya
da Microsoft Office Dökümanlarını
toplantı odası ekranında paylaşabilir,
üzerlerine ek notlar alabilir ve
kaydedebilir.

ClickShare uygulaması Apple Store
veya Google Play’den ücretsiz olarak
indirilebilir; sanal butona basın ve
içeriğinizi paylaşıma hazır hale getirin.

Ürünlerimiz

CS-100

CSE-200

Küçük ve orta ölçekli toplantı odaları için ideal olan bu
model, toplantı odası ekranına Full HD görüntü aktarır ve
anında paylaşım için standart olarak bir buton ile birlikte gelir

Orta ve büyük ölçekli toplantı odalarıı için geliştirilmiş
güvenlik özellikleri ile CSE-200 Full HD görüntü sağlar.
Ekranda aynı anda iki içeriğin paylaşımını sağlar. İki buton
ile birlikte gelir

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için idealdir

Standart güvenlik

Geliştirilmiş güvenlik

HDMI çıkışı (Full HD)

HDMI çıkışı (Full HD)

Dahili antenler

Harici antenler

1 adet Clickshare Buton

2 adet Clickshare Buton

Aynı anda görüntü aktarabilen kullanıcı sayısı : 1

Aynı anda görüntü aktarabilen kullanıcı sayısı : 2

Bağlanabilen buton sayısı : 8

Bağlanabilen buton sayısı : 16

iOS app, Android app, MirrorOp

Airplay, MirrorOp, İOS app, Android app

Standalone operation

Kendi ağ veya mevcut ağ üzerinde çalışabilme

API desteklemez, (Java, Youtube vb.)

API

Merkezi yönetim yok!

Clickshare Yönetim Uygulaması

Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme

3 yıl garanti

3 yıl garanti (2 yıl ek garanti seçeneği)

CSE-800
For Büyük ölçekli toplantı odaları ve konferans salonları için
Geliştirilmiş CSE-800 Dual 4K görüntü çıkışı sağlar.
2 ayrı ekranda toplam 8 ayrı kişi aynı anda görüntü
paylaşabilir (4*2). Moderatör özelliği ile yönetici, hangi
kullanıcının görüntüsünün Ekrana yansıtılacağına karar
verebilir. Dokunmatik ekranlarla etkileşime girerek, ekran
üzerinde not alma ve ekranı yazı tahtası olarak kullanabilme
özelliği sağlar. Dört buton ve saklama kutusu ile birlikte
gelir.
Büyük ölçekli işletmeler için idealdir
Geliştirilmiş güvenlik
Çift görüntü çıkışı: 2x HDMI (DCI 4K)
Çift görüntü girişi:: 2x HDMI (DCI 4K)
Harici antenler
4 adet Clickshare Buton
Aynı anda görüntü aktarabilen kullanıcı sayısı : 8
Bağlanabilen buton sayısı : 64
Dokunmatik ekran seçeneği
AirPlay, iOS app, Android app, MirrorOp
Kendi ağ veya mevcut ağ üzerinde çalışabilme
API
Clickshare Yönetim Uygulaması
Yazılım Güncelleme
3 yıl garanti (2 yıl ek garanti seçeneği)

Profesyonel görüntü uzmanlarından
Profesyonel görüntüleme sektörünün uluslararası lider ﬁrması olan Barco,
Dijital Sinema, Kontrol Odaları, Sağlık ve Eğlence gibi birçok alanda çözümler
Sunmaktadır. Barco, toplantı odalarına yönelik heyecan verici yeni ürünleri ile ürün
yelpazesini geliştirmeye devam etmektedir. Barco’nun eşsiz bilgi birikimi
İle geliştirdiği ClickShare teknolojisi, toplantıları sonsuza dek değiştirecektir.
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www.barco.com/clickshare

