CROWDBEAMER ENTERPRISE +

OVERAL PRESENTEREN, ALTIJD SUCCESVOL
HET SLIMME PRESENTATIESYSTEM DAT DE IMPACT VAN UW BOODSCHAP VERSTERKT

Crowdbeamer biedt presentatoren en hun publiek alle voordelen van het real-time delen van scherminhoud, en dat tijdens elke presentatie. Crowdbeamer is draagbaar, werkt
zonder internetverbinding en stuurt elk soort scherminhoud
rechtstreeks naar alle draagbare toestellen in het publiek. Zo
ziet iedereen haarscherp wat gepresenteerd wordt, en komt
elke boodschap sterker over.
Crowdbeamer biedt iedereen in het publiek instant én blijvend toegang tot bruikbare en actuele screenshots van elke
presentatie. Zo maakt crowdbeamer presenteren succesvol –
altijd, overal, en ongeacht de grootte van het publiek.

EEN TOESTEL DAT DE BOODSCHAP
RECHT NAAR HET PUBLIEK ZENDT

EEN APP WAARMEE HET PUBLIEK
ACTIEF AAN DE SLAG KAN

Het volstaat crowdbeamer aan te sluiten op een laptop of op elk ander
toestel met een HDMI- of VGA-uitgang. Meer is niet nodig om elk soort
scherminhoud naar alle draagbare toestellen in het publiek te sturen. En
vermits crowdbeamer dialoog en interactie aanmoedigt, is het succes
van elke presentatie gegarandeerd.

De crowdbeamer app op smartphone, tablet of laptop laat iedereen in het
publiek moeiteloos een screenshot nemen van de scherminhoud die gedeeld wordt. Iedereen beslist zelf welke informatie wordt bewaard, welke
opmerkingen worden toegevoegd of hoe teksten worden gemarkeerd.
Op die manier bouwt iedereen een persoonlijke informatiebibliotheek op.

Eenvoudig te gebruiken

Een haarscherp beeld

Helemaal mobiel

Volledige controle

Elke presentator kan onmiddellijk aan de slag met crowdbeamer,
software installeren is helemaal niet nodig. En is er een projector of
flatscreen aanwezig, dan kan die prima gecombineerd worden met
crowdbeamer.

Dankzij de ingebouwde batterij en WiFi kan crowdbeamer overal en
altijd worden gebruikt, ook buiten de 4 muren van de vergaderzaal. De
verbeelding van de presentator is de enige beperking.

Absoluut veilig

Om te kunnen genieten van de voordelen die crowdbeamer biedt, heeft
niemand in het publiek toegang tot een netwerk nodig. Wie presenteert
behoudt bovendien steeds de controle, en kan heel eenvoudig
gevoelige informatie blokkeren. En verder kan op elk moment een
beveiligingswachtwoord worden ingesteld en aangepast.

Van zodra het publiek de crowdbeamer app heeft geïnstalleerd op
smartphone, tablet of laptop, kan iedereen de presentatie haarscherp
vastleggen. Ook lang daarna zorgt crowdbeamer ervoor dat iedereen
actief met screenshots in HD-kwaliteit aan de slag kan.

Niemand in het publiek wordt nog overspoeld met overtollige informatie. Iedereen beslist immers zelf wat wordt bewaard in de app, welke
opmerkingen worden toegevoegd en hoe een persoonlijke informatiebibliotheek wordt opgebouwd.

Tijdbesparend

Vermits de crowdbeamer app elke presentatie in real time weergeeft,
hoeft de presentator helemaal geen bestanden te uploaden of e-mails
te versturen om hand-outs te bezorgen aan het publiek. Zo blijft meer
tijd over om de presentatie voor te bereiden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
INVOER
VIDEO
HDMI
VGA
BESTANDEN
Externe SD-kaart
AUDIO
Audio-aansluiting / HDMI
UITVOER
Streamen over WiFi
Streamen over UTP
HDMI
VGA

AANSLUITINGEN
HDMI – IN

POWER/PAUZE KNOP

tot 1920x1080p60 (non-HDCP)
Automatische detectie van beeldresolutie/frequentie
1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x1024p60,1024x768p60, 800x600p60
640x480p60
(voor toekomstig gebruik)
(voor toekomstig gebruik)

H.264 gecodeerde videostream
(voor toekomstig gebruik)
Gebaseerd op de aanbevolen resolutie van het aangesloten
beeldscherm (tot 1920x1080p60)
Gebaseerd op de aanbevolen resolutie van het aangesloten
beeldscherm (tot 1920x1080p60)

GEHEUGEN
VOEDING
LAN

19-pin Type A HDMI (female)
Signaaltypes: HDMI, DVI, Dual-Mode DisplayPort
15-pin DSUB (female)
19-pin Type A HDMI ( female)
15-pin DSUB (female)
1/8” 3.5 mm jack
Ongebalanceerde stereo lijningang
Mono microfooningang
Gleuf voor externe SD-kaart (voor toekomstig gebruik)
microUSB 2,5A 5V DC
8-wire RJ45 (female); 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

COMMUNICATIE
WiFi
WiFi-beveiliging
WiFi-bereik
LAN

2 interne antennes @ 2.4 GHz - 2 interne antennes @ 5 GHz
Instelbaar (geen) WPA2-PSK (AES)
Ongeveer 30 m
1 x 10/100/1000 Mbps

VGA – IN
HDMI – UIT
VGA – UIT
AUDIO – IN

VOEDING
Stroomvoorziening

OLED SCHERM

MICRO-USB

HDMI IN

VGA IN

AUDIO IN

2,5A 5V DC micro-USB
Power pack CB-PP-EU1 meegeleverd (100-240V AC, 50/60 Hz)

INTERN
Processor
Geheugen
Opslagcapaciteit
Beeldscherm

ARM Cortex™-A9 1.0 GHz Quad Core
1GB DDR3 (64 Bit)
4GB eMMC + 1 x interne SD-kaart
1.3 inch (128 x 64) OLED

FYSISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Gewicht
Montage

145 mm x 101 mm x 43 mm
417 g
Vrijstaand – Gemonteerd op statief (1/4-20 UNC) - Montagegaten

OMGEVINGSCONDITIES
Temperatuurbereik
Vochtigheidsbereik
Koeling

0 - 40°C (32 - 104°F)
10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Actieve koeling

CONFIGURATIE
Ondersteunde webbrowsers

Chrome, Firefox, Edge, Safari

CLIENTS
Gelijktijdige connecties
Apple
Microsoft
Android

Max. 100, via client packs uitbreidbaar tot 200
iOS 10+ (iPad2 & hoger, iPhone 5 & hoger), MacOS High Sierra
Windows 7, 8, 8.1, 10 (32- en 64-bit versies)
Android 5 & hoger

INBEGREPEN ACCESSOIRES
CB-PP-EU1

Power pack 2,5A 5,1V DC micro-USB - 100-240 V AC, 50/60 Hz

VGA UIT

HDMI UIT
LAN

RESET KNOP
SLEUF VOOR SD-KAART

STATIEFAANSLUITING

Crowdbeamer is een geregistreerd handelsmerk van RORYCO NV.
Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de
werking, het design, de kwaliteit of andere eigenschappen te verbeteren. Alle versies van crowdbeamer zijn compatibel met
de gratis crowdbeamer app.

MONTAGEGATEN

Bezoek www.crowdbeamer.tech voor de meest recente technische informatie.
Bezoek www.crowdbeamer.com voor niet-technische informatie.
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