
Coisas
Incríveis
acontecem
quando as
pessoas clicam

ClickShare Conference 



Reunir,
colaborar,
clicar.
Com o ClickShare Conference você

compartilha o seu contéudo e video

conferência de maneira simples e

segura. Com apenas um único clique

no botão do ClickShare Conference

você inicia sua reunião, compartilha

seu conteúdo e até mesmo tem o setup

dos hardwares de videoconferência pré

configurados em seu laptop, comece a

compartilhar o que está no seu laptop

ou dispositivo móvel, em uma

apresentação. Dentro de segundos você

transforma uma reunião em um

compartilhamento completo. Sem

cabos, sem configuração, sem espera

para participar. As reuniões mantêm

seu fluxo e você mantém a calma.



A solução do ClickShare Conference ajuda você

conduzir uma reunião remota de maneira flexível,

livre e fácil, sem a necessidade de cabos. Conferência

sem fio uma experiência revolucionária no local de

trabalho que combina comunicação remota

poderosa com fácil utilização em qualquer espaço de

reunião.

Nossas soluções têm tudo a ver com o conceito

BYOM ("Bring Your Own Meeting") Traga Sua Própria

reunião, nossos modelos CX permitem que você

participe de qualquer tipo de vídeo conferência a

partir de seu próprio dispositivo Windows ou Apple.

O ClickShare Conference funciona perfeitamente

com sua plataforma VC, seus periféricos AV, seu

laptop e, o mais importante, torna a reunião remota

intuitiva e colaborativa como se fosse presencial.

O QUE É O
CLICKSHARE
CONFERENCE?



Com o ClickShare Button e o

ClickShare App para laptops,

iOS e Android evitam aquele

emaranhado de cabos de

vídeo, muitas vezes visto nas

salas de reunião, a necessidade

de fios adicionais ou remexer

sob a mesa. E sem cabos, você

gasta menos tempo

configurando e mais tempo

sendo produtivo.

sem fio

"Bring Your Own

Meeting" Traga a sua

própria reunião, com o

clickshare conference

você escolhe a

plataforma de

videoconferência que

deseja utilizar, direto do

seu laptop.

BYOM

O ClickShare Conference é

totalmente agnóstico, o

compartilhamento pode ser

feito por meio de qualquer

dispositivo(laptop, tablet e

smartfone) Mac, Windows, iOS

e Android. Independente da

plataforma de UC ou VC você

conecta-se instantaneamente

com os periféricos disponíveis

em sua sala de

videoconferência. (camera,

video e microfone)

agnóstico

O ClickShare não poderia ser

mais simples, totalmente

intuitivo para o usuário, basta

plugar o botão e apertar ou

simplesmente acessar o

ClickShare App e compartilhar.

Nada de processos complexos

ou tecnologias que dificultam o

seu dia a dia.

intuitivo

A tecnologia está do seu lado

com o ClickShare em uma sala

de reuniões, você pode se

sentir confiante sem problemas

de tecnologia, nada de atrasos

e as pessoas prestam melhor

atenção em seu conteúdo.

sem stress

Você tem a liberdade de

escolher como compartilhar

seu conteúdo, independente

do modelo de clickshare

utilizado, você fornece a

mesma experiência de

colaboração para toda

empresa.

via Botão ou App



Para ajudá-lo a manter o controle do conteúdo

e elevar o nível de engajamento, o ClickShare

tem um conjunto avançado de interatividade

e recursos ao toque dos seus dedos.

Sempre
Atualizado

Essas  funcionalidades adicionais incentivam o fluxo

de idéias, ajuda a capturar pensamentos adicionais

do conteúdo compartilhado. Com suporte ao

touchback lidera o caminho para métodos mais

inovadores de colaboração.

Os dispositivos ClickShare são compatíveis com uma

série de , o que cria oportunidades para o uso de

outros recursos de interatividade, como moderação,

quadro-negro ou anotação. Consulte a visão geral

do produto para descobrir se o seu modelo suportar

o toque de volta e a interatividade

recursos.

Colabore com 
Estilo.

Nossas soluções de colaboração

sem fio ajudam sua equipe a

compartilhar de forma simples

em reuniões fisicas e/ou

remotas, com ele você aprimora

o engajamento da equipe e o

compartilhamento de idéias em

qualquer sala da sua empresa.

• Conecte a unidade à rede para receber as
últimas atualizações.
 
• Atualize várias unidades de ClickShare através
da nuvem XMS-Plataforma de Gerenciamento
 
• Conecte-se a um laptop para carregar o novo
firmware e manualmente conecte um pendrive
com o firmware mais recente a base do
Clickshare
 
• Assine a nossa newsletter ou fique de olho
nosso blog ClickShare para atualizações
regulares sobre as últimas Firmware,
lançamentos de produtos, dicas e truques.

Update Fácil



Como as

soluções de

ClickShare se

diferenciam?

No que diz respeito ao ClickShare, a nossa

gama de produtos de apresentação sem

fio e conferência sem fio  não  poderiam

ser mais diferentes. 

Eles são projetados para salas de reuniões

ou videoconferência, você escolhe o que

melhor atende sua demanda. 

Para compartilhamento sem fio vá de

ClickShare para compartilhamento e video

conferência sem fio vá de ClickShare

Conference.



Compatível com Skype, Skype for Business,
Microsoft Teams, Google Hangouts, Cisco WebEx,

Zoom, Cisco Spark, GoToMeeting, BlueJeans, Slack,
Pexip, e outros

Suporta USB speakerphone, cameras e soluções all
in one

Disponível via XMS Edge e XMS Cloud

ClickShare Conference
conferência sem fio

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ClickShare
Buttons

ClickShare  App

Detecção de
Presença via App

Suporte BYOD
Airplay, GoogleCast, Miracast

Apresentação
Simultânea em Tela

TouchScreen &
Interatividade

Local View

Conferencia Wireless

Suporte soft codec & UC

Suporte room setup

Setup de segurança e
integração de rede

Central de Gerenciamento

SmartCare

Resolução de saída

Video Input

Portas

Dual Network
Capacidade de dual network, Miracast e redes sem

fio de baixa latência de forma simultânea

1 2 2

Sim Sim Sim

Laptop e Smartphone Laptop e Smartphone Laptop e Smartphone

Sim¹ Sim¹ Sim¹

1 2 2

- Sim Sim

Sim SimSim
qualidade de vídeo standard

Sim Sim
com moderação

Sim
com moderação

qualidade de vídeo standard qualidade de vídeo premium

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

- - Sim

Sim Sim Sim5 anos de cobertura de serviço, insights XMS
e suporte aprimorado

4K UHD 4K UHD 4K UHD

- - 1 x HDMI (full HD)

2 x USB, LAN 2 x USB, LAN 4 x USB, LAN, SPDIF, Jack

CX-20 CX-30 CX-50

¹Suporte ao Miracast depende da configuração



ClickShare
Button e
ClickShare
App

Para o ClickShare Conference, oferecemos um novo botão que
conecta você as câmeras, caixas de som e outros periféricos USB AV
em segundos, para uma experiência de reunião melhor e mais
envolvente. Este botão possui um mini botão adicional de acesso
rapido que permite obter um print da tela do laptop, simplificando o
acompanhamento de todos os detalhes. Com ele você terá acesso há
uma gama de funções avançadas..

Basta um clique para

compartilhar

instantaneamente o

seu conteúdo

ClickShare App

O novo aplicativo ClickShare torna a colaboração mais
intuitiva do que antes. O aplicativo se conecta facilmente à
sala de reuniões, oferecendo compartilhamento de tela, além
de diversos recursos avançados. O aplicativo funciona em
todos os dispositivos que vai desde Windows, ao Android e
iOS. Você obtém acesso a um conjunto de recursos
avançados de colaboração.

Recursos para colaboração mais intuitiva

Funcionalidades Botão e App

• Conecte e tenha acesso imediato
a redes sem fio de colaboração ou
conferência (no modo conferência
somente via botão)
 
• Compartilhamento de tela com
um único clique
 
• O design intuitivo facilita o uso
dos visitantes

• Participe da reunião e apresente
sem esforços.
 
•Acesse recursos avançados de
colaboração (por exemplo, pausar
função, seleção de janela,
moderação, interatividade,
segunda tela)

Botão ClickShare ClickShare App



A Barco é líder global em produtos
profissionais de  visualização: da
reunião, salas de aula e de controle
para empresas até produtos para
área de radiologia e centro
cirurgíco e contamos também com
portfólio completo para o mercado
de processamento de imagem e
projeção para entretenimento e
eventos.
 

Somos especialistas em visualização


