
Plug into simplicity



Bring people, content and 

De eenvoudigste manier om grootse ideeën te delen.

Met Barco ClickShare was het nog nooit zo 
eenvoudig om mensen, inhoud en ideeën samen te 
brengen.

Met ClickShare kunt u eenvoudig en snel de 
inhoud van uw laptop of smartphone delen via een 
medium (projectie, scherm,...). Zo verandert u met 
één druk op de knop de beleving van uw meeting.

Geen kabels, geen installatie, geen vertragingen om 
te kunnen deelnemen. Vergaderingen verlopen vlot 
en u blijft rustig.

van de gebruikers 
is het erover eens: 

ClickShare is eenvoudig 
in gebruik.

94%
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Geen kabels
Met de universele ClickShare-
button via USB en de ClickShare 
app voor iOS en Android vermijdt 
u de warboel aan kabels die je 
vaak ziet in vergaderzalen. Er is 
geen speciale adapter of poort 
vereist, dus geen extra kabels 
of rommel onder de tafel. En 
zonder kabels bent u minder bezig 
met de installatie en bent u dus 
productiever.

Geen software
Wanneer u een ClickShare-button 
aansluit, hoeft u geen software 
te downloaden en te installeren. 
Gewoon een klik op een exec 
fi le en u kan starten. Wanneer u 
klaar bent, laat ClickShare geen 
software achter op uw pc of Mac. 
Als het ware netwerkproof.

Eenvoud
ClickShare kan niet eenvoudiger 
zijn. Alles werkt met één druk 
op de knop. Meer hoeft u 
niet te doen. De aansluiting 
van ClickShare wijzigt uw 
schermgrootte of resolutie niet, 
dus wat u op uw laptopscherm 
ziet, ziet u ook op het grote 
scherm in de vergaderruimte.

Geen stress
Met ClickShare staat de 
technologie aan uw kant. Het is 
zo intelligent dat het alles voor u 
uitzoekt.
Met ClickShare in de vergaderzaal 
kunt u er zeker van zijn dat uw 
belangrijke presentatie met één 
druk op de knop op het grote 
scherm verschijnt.

Op alle toestellen
Of u nu presenteert via pc, Mac, 
tablet of smartphone, ClickShare 
kan het. De ClickShare app voor 
iOS en Android en de ClickShare-
button vergroten de productiviteit 
van de vergadering dankzij het 
delen van inhoud via mobiele 
toestellen.

Intuïtief
Eén druk op de ClickShare-button 
is de snelste en effi ciëntste 
weg om te presenteren in 
een vergaderzaal.  Wanneer u 
ClickShare voor het eerst gebruikt, 
vraagt u zich af waarom u er niet 
vroeger mee begonnen bent. 

“Met ClickShare kunnen 
alle 33 operators in de 
crisisruimte draadloos inhoud 
delen van op hun computer 
of mobiel toestel op de 
videomuur, met één druk op 
de knop. ClickShare laat de 
samenwerking en analyse 
echt sneller verlopen.” 

Steve Franklin, Technical Director bij Cinos 
(Crisisbeheercentrum British Airways)
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Spendeer minder tijd aan de installatie 
en meer aan het delen.

ClickShare geeft iedereen de 
vrijheid om te delen wat op 
hun toestel staat, op hetzelfde 
scherm en simultaan omdat het 
zo eenvoudig te gebruiken is. 
Collega’s, klanten en partners 
kunnen meteen vol vertrouwen 
beginnen met presenteren.

ClickShare laat iedereen actiever 
deelnemen aan de vergadering. 
Hoe meer u deelt, hoe beter het 
resultaat. En omdat u zich geen 
zorgen hoeft te maken over de 
installatie en kabels, bespaart u 
ook tijd.

             van de 
gebruikers is 
het erover eens: 
ClickShare maakt 
vergaderingen 
effi ciënter.

93%
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“Met ClickShare hebben 
we niet veel tijd nodig om 
het systeem te installeren 
en de klant instructies te 
geven. Het is kant-en-
klaar en eenvoudig te 

gebruiken. We kunnen het 
in drie eenvoudige stappen 

uitleggen.”
Kathrin Hanisch, Director of Event Management, 

Marriott München

Geen kabels, geen ellenlange installaties, 
geen gênante momenten.

Uw slides zijn perfect opgesteld. 
De vergadernotities staan in de 
juiste volgorde. Iedereen zit te 
wachten om zijn gedachten en 
ideeën te delen. Maar terwijl u 
probeert om uw toestel aan te 
sluiten op het scherm, wordt 
uw ongerustheid groter en uw 
vertrouwen kleiner. Klinkt bekend? 
We hebben het allemaal al eens 
meegemaakt. 

Met ClickShare hoeft u zich daar 
geen zorgen meer over te maken.

Dankzij ClickShare komt u de 
vergaderruimte binnen en begint 
u te delen wat u moet delen, 
ongeacht op welk toestel het 
staat, zonder kabels, installaties 
en gênante momenten.

Iedereen – inclusief bezoekers 
– kan met één druk op de knop 
verbinding maken en meteen 
beginnen te delen. Vergaderingen 
starten en stoppen dus altijd op 
tijd.

20%
van de 

vergaderingen loopt 
uit omwille van 
problemen met 

materiaal.
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U werkt samen met klanten en 
u hebt hun input nodig. Maar 
om op het grote scherm van de 
vergaderruimte te kunnen delen, 
moet u software downloaden, de 
juiste aansluiting vinden en hopen 
dat de technologie u niet in de steek 
laat.

ClickShare maakt een draadloze 
verbinding van op pc’s, Macs en 
mobiele toestellen. Collega’s en 
bezoekers krijgen de vrijheid om 
meteen te delen.

Geen instructies nodig, geen 
aanmelding op het netwerk, geen 
ondersteuning vereist.
U drukt gewoon op de knop, maakt 
verbinding en begint te delen.

ClickShare is betrouwbaar dankzij 
zijn 3 jaar garantie, met de 
mogelijkheid om deze te verlengen 
tot 5 jaar.

Probleemloos delen, elke keer opnieuw.

82%
              van de               van de               van de 
mensen brengt zijn 
eigen toestel mee 
naar vergaderingen en 
verwacht meteen te 
kunnen presenteren.
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Met de ClickShare app kunt u op een 
eenvoudige en intuïtieve manier 
inhoud delen van op elk iOS- of 
Android-toestel met een druk op de 
virtuele knop. Met deze app kunnen 
gebruikers gemakkelijk pdf’s, JPEG-
afbeeldingen en Microsoft Offi ce-
documenten delen, annoteren en 
bewaren op het centrale scherm 

in de vergaderruimte, op dezelfde 
manier als met de traditionele 
ClickShare-knop. Download gratis de 
ClickShare app in de Apple Store of 
op Google Play, druk op de virtuele 
knop en u kan starten.

App om inhoud van iOS of Android te delen.



CS-100
Dit autonome model is ideaal voor kleine 
vergaderruimtes en vergaderzalen waar 
informatie moet worden gedeeld. Het 
biedt full HD aan de schermen in de 
vergaderruimte en bevat een knop voor 
instant sharing.

Ideaal voor MKB

Standaard beveiliging

Interne antennes 

Inclusief 1 button

1 gebruiker op het scherm

Aansluiting voor maximaal 8 gebruikers

MirrorOp, iOS app, Android app

Afzonderlijk te gebruiken

API – neen

Centraal beheer – neen

Firmware updates

3 jaar garantie

HDMI-uitgang (Full-HD)

CSE-200
Voor Enterprise-roll-outs, waar uitgebreide 
beveiliging en centraal beheer noodzakelijk 
zijn, levert de CSE-200 full-HD content. Hij 
heeft twee buttons, waardoor twee personen 
simultaan hun inhoud kunnen delen op het 
grote scherm.

Ideaal voor een Enterprise omgeving

Uitgebreide beveiliging

Externe antennes

Inclusief 2 buttons

2 gebruikers gelijktijdig op het scherm

Aansluiting voor maximaal 16 gebruikers

AirPlay, MirrorOp, iOS app, Android app

Afzonderlijk te gebruiken of geïntegreerd in 
het netwerk

REST API

ClickShare suite voor centraal beheer

Firmware-updates & upgrades

3 jaar garantie (uitbreidbaar met 2 jaar)

HDMI-uitgang (Full-HD)

CSC-1
Voor grote enterprise en corporate 
omgevingen die het beste resultaat  
nodig hebben tijdens conferenties en 
directievergaderingen. De dubbele uitgang 
van de CSC-1 zorgt ervoor  dat vier gebruikers 
via de 4 buttons tegelijkertijd kunnen 
presenteren op het scherm. Een handige tray 
is bijgeleverd. 

Ideaal voor corporate omgevingen

Uitgebreide beveiliging

Externe antennes

Inclusief 4 buttons

4 gebruikers op het scherm

Aansluiting voor maximaal 64 gebruikers

AirPlay, MirrorOp, iOS app, Android app

Afzonderlijk te gebruiken of geïntegreerd in 
het netwerk

REST API

ClickShare suite voor centraal beheer

Firmware-updates & upgrades

3 jaar garantie (uitbreidbaar met 2 jaar)

Dual output : DisplayPort

(4K) & DVI (ultrabreedbeeld)

Kies het model dat best bij u past. 

Onze producten



Barco is wereldwijd marktleider in een groot aantal professionele 
visualisatiemarkten, zoals digitale bioscoopprojectie, gezondheidszorg, 
controlekamers en amusement.
Dit vertrouwde merk brengt nu een van de meest opwindende 
vergaderzaalproducten sinds jaren op de markt. Dankzij Barco’s knowhow 
en organisatie om de ClickShare-technologie te ondersteunen, zullen 
vergaderingen met deze oplossing nooit meer hetzelfde zijn.

Iets over de professionele experts in 
visualisatie

Leer meer over
e. clickshare@barco.com
w. www.barco.com/clickshare

Barco producten
zijn te bestellen bij:
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Disclaimer: Barco is an ISO 9001 registered company. 
The information and data given are typical for the equipment 
described. However any individual item is subject to change 
without any notice. The latest version of this product sheet 
can be found on www.barco.com.


