DE INTELLIGENTE EN FLEXIBELE WERKPLEK

HÈT INTERACTIEF ECOSYSTEEM VOOR
JE WERKPLEK
Technologie en mobiele devices zijn de basis geworden van de
werkplek. Eenvoudig verbinden met het netwerk en met andere
devices is hierbij een must. Newline introduceert een nieuw
interactief ecosysteem voor je werkplek.
De must-have voor elk kantoor!

Gemakkelijk te koppelen met
persoonlijke devices

Complete unified collaboration oplossing

Bevordert scrum en agile werken

Ontwikkeld voor elk type werkplek

Compatibel met alle bestaande software

De touchscreens van Newline vormen de basis van het interactief
ecosysteem. Gecombineerd met de innovatieve digitale tools
van het ecosysteem kun je sneller en efficiënter verbinden en
werken. Het Newline interactief ecosysteem maakt vergaderen,
conferencecallen en samenwerken professioneler, makkelijker
en leuker!

STREAM SUPER SIMPEL JE SCHERM
Newline CAST is de meest flexibele oplossing voor draadloos verbinden en zit standaard
geïntegreerd in alle Newline touchscreens. Je hoeft dus nooit meer na te denken over
hoe je verbinding kunt maken. In enkele seconden deel je super gemakkelijk ieder
willekeurig scherm. Flexibel, minder gedoe, meer aandacht voor je collega’s.
Met Newline CAST breng je je vergadering tot leven!

Meerdere
gebruikers

Netwerk
onafhankelijk

App

Beveiliging op
enterprise-niveau

Tweerichting
annoteren

WAAROM IS NEWLINE CAST ZO GEMAKKELIJK?

Werkt met:

Verbind elk willekeurig apparaat

Deel moeiteloos foto’s, video’s, links en

Verbind op jouw manier; met de app, via

bestanden

AirPlay of Miracast of gewoon via je browser

Bewerk en bedien vanaf jouw apparaat of

Het maakt niet uit welke internet verbinding

vanaf het touchscreen

je gebruikt, mobiele data, wifi, een hotspot of

Veiligheid gewaarborgd dankzij unieke

alles door elkaar!

vier cijferige code en end-to-end encryptie

Verbind tot 6 apparaten tegelijk

DEEL JE PRESENTATIE, INSPIREER JE PUBLIEK
Met de handige Newline Broadcast tool deel je content vanaf het touchscreen met
iedereen die deelneemt aan jouw presentatie of les. Je nodigt eenvoudig tot 200
deelnemers uit die met hun mobiele apparaat verbinding kunnen maken. Het maakt
niet uit of je in dezelfde ruimte bent, vanaf elke plaats in de wereld kun je deelnemen
via internet.

i

BEHEER EENVOUDIG ALLE TOUCHSCREENS
Het centraal beheren van al je Newline touchscreens wordt super gemakkelijk met
Newline Display Management. Via een veilig en afgeschermd webportaal beheer je al
je Newline touchscreens die zijn aangesloten op internet, op elke locatie. Zo kun je
voor alle touchscreens instellingen configureren, apps installeren, updates uitvoeren
en berichten uitzenden. Voor nog meer gemak kunnen IT-beheerders zelfs op afstand
ondersteuning bieden aan gebruikers.

START ELKE VIDEO CALL SNEL EN PROBLEEMLOOS
Binnen één klik toegang tot je video vergadering, je documenten en je favoriete apps. Dat is Newline Launch Control.
Dankzij de integratie in MS Exchange ziet Launch Control je afspraken en start je eenvoudig elke willekeurige videocall
op met één klik, vanaf het touchscreen of vanaf je mobiele telefoon. Met de mobiele app log je draadloos in en uit. Zo
heb je altijd al je documenten bij de hand. En vergeet je een keer uit te loggen? Geen probleem. Zodra je de ruimte verlaat
word je automatisch uitgelogd en word je footprint gewist. Launch Control houdt jouw meeting data veilig en privé!

De MS Exchange integratie van Newline Launch Control ondersteunt:

NEWLINE TOUCHSCREENS
DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN INSPIRERENDE ERVARING
Het interactief ecosysteem is gebaseerd op een volledige reeks krachtige Newline touchscreens, ontworpen
voor iedere omgeving. Van meeting room tot klaslokaal, van huddle space tot kantoor. Newline touchscreens
zijn verkrijgbaar tot zelfs 98”.

OVER ONS GEHEIME RECEPT...
HET ZIT HEM IN DE LIJM!
Traditioneel worden touchscreens gemaakt met ruimte tussen het LCD panel and het glas. Deze ruimte
zorgt voor veel nadelen zoals hinderlijke reflectie en een minder directe schrijfervaring. Daarom worden
touchscreens zonder deze ruimte steeds populairder. Zoals Air bonding en zero gap zonder lijm en
direct bonding en optical bonding met lijm. De gebruikte techniek en de soort lijm bepalen het voordeel.
Met een unieke bonding techniek en geheim recept voor de lijm zet Newline de nieuwe standaard voor
touchscreens. Nieuwsgierig? Ervaar het zelf!

UNIEKE OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE

Meest precieze en vloeiende aanraak ervaring

Beschermd tegen stof en vuil

Alle Newline touchscreens voor zakelijk gebruik bevatten Optical Bonding technologie. Dankzij de verlijming
van de glasplaat op het LCD panel is de kijkhoek groter, zijn de kleuren helderder en heb je geen last van
hinderlijke reflectie. Ook is door Optical Bonding de schrijfervaring nauwkeuriger en intuïtiever. Ontdek zelf
welk Newline touchscreen het beste bij jou past!

Kristalheldere beeldkwaliteit

Super veilig glas, schok absorberend, extra duurzaam

Maximale kijkhoek

Ultra lichtgewicht

DE SLIMME ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR JE VERGADER RUIMTE
MIRA is met recht een All-Star! Dit meest veelzijdige touchscreen van Newline is geschikt voor echt elke
werkomgeving. Van vergaderruimte tot huddle space, van collegezaal tot kantoor. Dankzij Newline’s
gecertificeerde Optical Bonding technologie verzekert Mira je van een heel precieze en natuurlijke
schrijfervaring met herkenning van pen, vinger en vuist. Andere voordelen van ons geheime Optical
Bonding recept zijn een maximale kijkhoek zonder reflectie en kristalhelder beeld met briljante kleuren.

Met de ingebouwde camera en microfoon begin je
gemakkelijk aan je videovergadering. Mira heeft ook
handige sneltoetsen waarmee je eenvoudig kunt
navigeren tussen je computer, je favoriete apps, het
interactieve whiteboard of een andere aangesloten bron.
Standaard bevat Mira ingebouwde tools van Newline
voor bijvoorbeeld de snelste start van je videoconferentie
of voor het super simpel draadloos verbinden van je
apparaat.

Ingebouwde
camera &
microfoon Array

Superieure
Touchtechnologie

Maximale
Kijkhoek

Object
Herkenning

Draadloos
Connecteren

Android/Win
MacOS/Chrome
Compatibiliteit

USB-Type C
Aansluiting

Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteemtools voor Android én Windows:

Ultra
Lichtgewicht

HOOGSTAAND IN VEILIGHEID EN DESIGN
Naos IP is speciaal ontwikkeld voor organisaties waar extra veiligheid binnen de netwerkomgeving
voorop staat. Dit touchscreen bevat namelijk géén functionele Android. Hierdoor is Naos IP de meest
veilige oplossing voor je bedrijf. Dankzij de standaard ingebouwde blue light filter en regelbare software
filter is Naos IP dubbel zo veilig voor je ogen.
De combinatie van PCAP en Optical Bonding technologie zorgen voor een maximale kijkhoek zonder
reflectie en haarscherp beeld met extra levendige kleuren. De gepatenteerde batterijloze pen garandeert
een nauwkeurige en drukgevoelige schrijfervaring. Tel dat op bij een hoogstaand design en je krijgt een
premium touchscreen waar met plezier op gewerkt wordt!
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Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteemtools voor Windows:

Ultra
Lichtgewicht

Gemakkelijke
Installatie

NT

NEWLINE DISPLAYS
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GROOTSE OPLOSSINGEN VOOR JE WERKPLEK
Newline introduceert een nieuwe serie monitoren genaamd NT, in de indrukwekkende maten 85” en 98”.
Deze prachtige monitoren bevatten haarscherp beeld en levendige kleuren. De ingebouwde Android bevat
ook de Newline ecosystem tools waardoor je draadloos en comfortabel met deze panels kunt presenteren,
vergaderen en samenwerken.
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Haarscherp
Beeld

Draadloos
Connecteren

Slim
Bezel

Cloud
Toegang

Diverse aansluitInclusief
mogelijkheden Afstandsbediening

Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteemtools voor Android én Windows:

Bring Your
Own Device
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HEAD OFFICE EMEA

BRANCH OFFICE POLAND

BRANCH OFFICE GERMANY

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Ronda de Poniente, 16,

Aleje Jerozolimskie 200,

Am Münster 36,

Via Giuseppe Giusti 10,

Bajo E-28760, Tres Cantos,

pokój 322, 02-486,

37154 Northeim

20068 Peschiera Borromeo - MI

Madrid, Spain

Warszawa, Poland

Germany

Italy

TEL: +34 911169178

TEL: +48 533379973

TEL: +49 55515889580

TEL: +39 3351295904

www.newline-interactive.com

