
EFFECTIEVER SAMENWERKEN...
met digitale oplossingen



Pas uw oplossing naar wens aan: 
brede keuze aan in hoogte verstelbare 
montagesystemen, hoogwaarde 
accessoires zoals camera's, microfoons 
en nabijheidssensoren.

Aanpasbare 
oplossing Maak verbinding met mobile devices

De technologie van AirServer is de snelste en bekendste 
casting- en mirroring-technologie op de markt. 
Deel het scherm van uw eigen laptop of mobile device 
heel gemakkelijk met uw Legamaster touchscreen. 

Haal meer uit uw veelgebruikte softwaretools tijdens 
samenwerkingssessies. Onze interactieve oplossingen bieden u 
makkelijk toegang tot MS Office-documenten, PDF’s, afbeeldingen 
en video’s. Bovendien kunt u deze direct en makkelijk bewerken.

Toegang tot uw content

Afhankelijk van uw huidge IT-infrastructuur 
(bijv. Windows, macOS of Android), 
selecteert u het gewenste 
besturingssysteem.

U kiest het 
besturingssyteemALLES VOOR EFFECTIEF 

EN DIGITAAL SAMENWERKEN



Haal het meeste uit uw Legamaster touchscreen met Sessions, een veilige en gebruiksvriendelijke software-oplossing 
die alle belangrijke fases van de vergadering dekt: planning, samenwerking en samenvatting. Sessions biedt een 
gebruiksvriendelijke en veilige omgeving voor interactieve vergaderingen, en voorziet daarmee in de behoeften van 
zowel de gebruiker als de organisatie. Dankzij het intuïtieve ontwerp helpt Sessions iedereen - van nieuwe gebruikers 
tot ervaren deskundigen - om van elke vergadering een succesvolle sessie te maken.

SESSIONS SOFTWARE
TRANSFORMEER UW 
VERGADERINGEN
IN EFFECTIEVE SESSIES

VOORDELEN 
VOOR GEBRUIKERS

 ■ Vergaderingen makkelijk plannen en beginnen
 ■ Snelle toegang tot apps, bestanden en  

interactieve whiteboards
 ■ Informatie direct samenvatten en met  

deelnemers delen 

VOORDELEN
VOOR DE ORGANISATIE

 ■ Optimaliseer de bezettingsgraad van  
uw vergaderruimtes

 ■ Vereenvoudig het gebruik van  
digitale hulpmiddelen

 ■ Alle instellingen zijn zelf te regelen en  
bescherm uw gegevens 

PLANNEN - SAMENWERKEN - SAMENVATTEN
MAKKELIJK DIGITAAL SAMENWERKEN

Door de Microsoft Exchange integratie 
wordt automatisch de status van de ruimte 
getoond wanneer iemand binnenloopt. 
Het biedt via de functie ‘ruimte vrijmaken’ 
bovendien de mogelijkheid voor spontane 
vergaderingen.

U kunt het scherm van uw mobile 
devices eenvoudig, snel en in hoge 
resolutie weergeven op uw touchsreen. 

Aan het eind van de sessie kunt u een 
uitgebreide samenvatting van alles 
wat er is besproken veilig opslaan en/
of delen. Geen enkel idee gaat verloren 
en iedereen kan meteen aan de slag 
met  alles wat er is besproken.

Samenvatten
Direct delen

Samenwerken
Screen mirroring

Plannen 
Beheer van vergaderruimtes

De Sessions-software is ontworpen om bestaande werkmethoden te ondersteunen en effectiever te maken. Het creëert 
een unieke samenwerkingservaring met alle benodigde tools voor succesvolle vergaderingen en brainstormsessies.



E-SCREEN ETX
ERVAAR DE FLEXIBILITEIT

Haarscherpe beelden (ultra-HD) en een 
razendsnelle touchervaring.

Ongelooflijk veelzijdig dankzij de ingebouwde 
Android-omgeving plus appstore.

Slank design, hoogwaardige kwaliteit en 
dunne randen.

Geïntegreerde AirServer: U kunt het scherm van uw 
mobile devices eenvoudig, snel en in hoge resolutie 
weergeven op het ETX touchsreen.

Met een touchscreen uit de ETX-20 serie creeërt u impact tijdens presentaties of educatieve sessies. Uw presentatie of 
les wordt beter onthouden door de interactie dat een digitaal touchscreen biedt. Door een tal van opties kunnen de 
touchscreens naar wens worden aangepast. Combineer het touchscreen met de juiste accessoires zodat er een goede 
match is met uw werkomgeving.

AIRSERVER
ALL-IN-ONE SCREEN 
MIRRORING DEVICE

Ondersteunt AirPlay + Google Cast + Miracast 

Maakt 8+ simultane, draadloze screen mirroring 
verbindingen mogelijk

Creëert een draadloos gastnetwerk en biedt 
uitgebreide opties voor beheer op afstand

Verkrijgbaar als aanvullende hardware voor 
bestaande touchscreens als ingebouwde software in 
de ETX-20-touchscreen serie of Sessions-software

AirServer brengt u de soepelste en krachtigste screen mirroring ervaring ooit. U kunt de inhoud vanaf uw mobiele 
telefoon, tablet of laptop snel en eenvoudig spiegelen naar een e-Screen, in een verbluffend hoge resolutie. 
Dankzij de compatibiliteit met iOS, Chrome OS, Android en Windows kan iedereen zijn ideeën in een oogwenk 
en tegelijkertijd op hetzelfde scherm delen.



LEGAMASTER
OPLOSSINGEN VAN HOGE KWALITEIT 
EN EXCELLENTE SERVICE 

Hoge kwaliteit en 
duurzame producten

Oplossingen van hoge 
kwaliteit en excellente service 

Lokale distributie en service 
in meer dan 50 landen

Legamaster, 
brand of the edding groupwww.Legamaster.com 

  

Als een sterk merk van de edding Group, is LEGAMASTER #1 in moderne en hoogwaardige visualisatie- en 
presentatietools. Met een uitgebreid assortiment aan visuele communicatietools (van whiteboards, flipovers, 
accessoires tot digitale oplossingen) biedt LEGAMASTER oplossingen voor elke vorm van teamwork. 


