M A A K K E N N I S M E T M E E T B OA R D ™ ( I F P- 6 5 0 2 & I F P-75 0 2)

Vereenvoudig meetings,
maximaliseer de
productiviteit

Van hoeveel klanten weet u dat ze al
over een vergaderzaal beschikken?
De interactieve AG Neovo 4K UHDschermen met geïntegreerde apps
voor de interactieve vergaderzalen

De interactieve AG Neovo Meetboard™ 4K UHDschermen zijn specifiek ontworpen voor vergaderzalen
die gedetailleerde en zuivere beeldprestaties vereisen.
Met een 20-punts touch scherm en geïntegreerde
software, biedt Meetboard™ gebruikers de mogelijkheid
aantekeningen te maken over bestanden of videobronnen
en draadloos inhoud van delen van apparaten. De
veelzijdige verbindingsopties, zoals HDMI, VGA,
USB, Ethernet, Wi-Fi en Bluetooth, bieden een
complete computeroplossing voor aantekeningen en
mediaweergave zonder dat u hiervoor een pc nodig heeft.

Haal meer uit uw vergaderzaal
Meetboard™ is gebouwd op het Android OS-platform
en ontworpen om vergaderingen en presentaties
meteen op te starten zonder dat u hiervoor projectors,
whiteboards, pc’s nodig heeft of extra software hoeft
te installeren. Gedaan met verwarde kabels. Geniet
van een schone en geordende vergaderzaal dankzij de
draadloze beeld duplicatie. Dankzij de 4K resolutie en
meerdere invoeropties , kunt u met MeetboardTM de
mooiste presentaties geven vanaf max. 4 draadloos
verbonden laptops, tablets en/of mobiele telefoons.

talrijke interactieve apps om een vloeiende en
doeltreffende gebruikerservaring te garanderen. Met
de Meetboard™-app kunt u tekenen en brainstormen,
een boeiende voorstelling maken met WPS Office,
aantekeningen delen of draadloos inhoud vanaf uw pc,
Mac of mobiele apparaten delen met ScreenShare Pro.
Meetboard™ wordt geleverd met alle apps die nodig zijn
voor een goede samenwerking en het delen van ideeën.

Overladen met ingebouwde interactieve apps
Bij de ontwikkeling van Meetboard™ werd gedacht aan
deelnemers. Daarom is de toepassing voorzien van
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Meer informatie
www.agneovo.com

THE ADI DIFFERENCE: RELATIONSHIPS, SUPPORT, PRODUC T RANGE, ACCESSIBILIT Y

E E N VO U D I G E N S N E L E E N V I D E O -WA L L C O N F I G U R E R E N

AG Neovo PID Command
& Control Software
Al onze professionele monitoren kunnen middels PID Command & Ctrl software
geconfigureerd, beheerd en getest worden over RS-232 of LAN. De tool kan ook
gebruikt worden om eenvoudig en snel een video-wall te configureren en biedt hulp
aan systemintegrators bij externe display managementsystemen door het genereren
en weergeven van de opdrachten uitgewisseld tussen de software en displays.

Display Control
PID Command & Ctrl biedt een eenvoudige en
intuïtieve interface voor beheer op afstand, OSDgerelateerde instellingen, en eenvoudige bediening op
displays via LAN of RS232. Voor het configureren en
veilig onderhouden van grootschalige narrow casting
installaties op afstand.

UniWall, voor videowalls tot 10 x 10
Met de aanwezige UniWall functie kunt u de AG Neovo
displays zonder externe apparatuur instellen. Met de PID
opdracht & Ctrl kunt u makkelijk en in amper 5 minuten
een videowall configureren. Gewoon het aantal rijen en
kolommen instellen en toewijzen aan de juiste positie bij
de bewuste videowall. Het signaal wordt middels DVI of
Display Port doorgelust.

Command & Ctrl helpt integrators met opdracht codes
voor programmering in externe controlesystemen door
de opdrachten uitgewisseld tussen de software en de
beeldschermen te tonen.
De gratis PID Command & Ctrl-software van AG Neovo
kan worden gedownload van de AG Neovo-website of
Google App Store.

Meer informatie
www.agneovo.com

Control System Integration
AG Neovo grootformaat beeldschermen integreren
eenvoudig met verschillende controlesystemen. PID
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