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Met Clevershare kunt u intuïtief de inhoud van uw PC, 
Mac, iPhone/iPad of Android-apparaat delen. U hoeft 
alleen maar de Clevershare-app te downloaden naar uw 
computer, smartphone of tablet en de code in te voeren 
die op de Clevertouch staat. Binnen enkele seconden zijn 
het apparaat en de Clevertouch met elkaar verbonden, 
en kunt u in beide richtingen video, audio en touch 
streamen.

• Tot wel 32 verbindingen
• Windows, Mac, iOS en Android
• Gebruik uw mobiele apparaat als een 

documentcamera
• Live video streamen
• Bidirectioneel aanraken (in twee richtingen)
• Externe muis, touchpad en knopmodus

Vanaf elk apparaat verbinden en aansturen met Clevershare

Clevershare App

Clevershare draadloos apparaat

Indrukken om verbinding te maken of te verbreken

Insteken Indrukken
In 

verbinding

Indrukken om verbinding te maken of te verbreken

Revolutionaire nieuwe manieren om samen te werken

Draadloze overdracht van video, audio en 
touch

Met het Clevershare draadloze apparaat stuurt u de 
Clevertouch zonder kabels aan vanaf elke willekeurige plek 
in de ruimte. Steek de Clevershare in de USB-poort van uw 
laptop en u kunt de inhoud van uw laptop weergeven en 
bewerken op het Clevertouch-scherm. U kunt uw desktop 
meteen weergeven en aansturen via uw computer of 
Clevertouch – uw pen of vinger functioneert als muis.



Vanaf elk apparaat verbinden en aansturen via USB-kabel

Updates meteen installeren

Clevercable

OTA-updates

Dankzij de nieuwe Over-the-Air-technologie 
kunnen nieuwe functies, bug� xes en 
software- en hardwareupdates snel en 
makkelijk worden geïnstalleerd in ieder 
Clevertouch-scherm.

Met één klik op een knop gaat het 
Clevertouch-scherm op zoek naar de meest 
recente � rmwareupdate en installeert deze 
update, zodat u meteen toegang hebt tot de 
laatste apps en functies.

Patch� xes hoeven niet langer gedownload 
te worden naar een USB-stick en handmatig 
geüpload te worden, wat IT-beheerders veel 
tijd en gedoe scheelt. 

Clevercable is de bedrade versie van onze Clevershare-
technologie en stelt u in staat om via de USB-poort inhoud 
op ieder apparaat te delen met uw Clevertouch.

• Snel en zonder gedoe installeren
• Geen stuurprogramma's
• Omgekeerde aanraakbediening
• Direct delen met één klik 

op een knop
• Kabel van 5 meter
• Veilig

Clevercable wordt standaard meegeleverd bij
iedere aankoop van een Pro Series-scherm.



Dankzij het Clevertouch MDM-systeem kunnen helpdesks, 
IT-beheerders en projectleiders honderden Clevertouch-
apparaten centraal beheren en ondersteunen, waar ze 
ook maar zijn. Ons gecentraliseerd beheersysteem (CMS) 
overschrijdt de grenzen van lokale netwerken en biedt een 
duidelijk en compleet overzicht van het hele apparatenpark. 
Hierdoor kunnen beheerders de best mogelijke 
ondersteuning bieden, met optimale condities voor hun 
besluitvorming.

Breid uw ondersteuning uit, stuur functionaliteit aan 
en beheer Clevertouch-schermen, waar ze zich ook 
maar bevinden, en waar ze ook maar in bedrijf zijn, 
zowel binnen als buiten het netwerk van de organisatie. 
Beheer missiekritieke en complexe IT-infrastructuren 
en vereenvoudig veeleisende bedienings- en 
onderhoudswerkzaamheden op meerdere apparaten.

• Stuur honderden Clevertouch-apparaten op afstand 
aan

• Maak groepen aan om er zo voor te zorgen dat elk 
scherm is uitgerust met de meest geschikte apps en 
bestanden voor de locatie waar het scherm wordt 
gebruikt, zoals C-Suite, Design Studios, Maths Class, 
Reception Class, zakelijke vergaderruimtes, huddle 
rooms, enz.

• Stuur het Clevertouch-scherm aan van achter uw 
bureau

• Installeer APK’s, beleid en bestanden
• Push berichten rechtstreeks naar het Clevertouch-

scherm, ideaal voor beveiligingsberichten
• Anti-diefstalmodule – Vergrendel, ontgrendel en reset 

displays
• Start meerdere schermen op afstand met één klik 

opnieuw op of sluit ze zo af
• Wis het scherm
• Voer diagnoses uit

Optioneel kan Clevertouch MDM dienen als basis om vanaf 
één enkele console andere apparaten te beheren binnen de 
organisatie (Android, Windows, iOS en Chrome OS), zoals 
desktops, laptops, tablets en smartphones.

Stuur meerdere Clevertouch-apparaten aan, waar u ook bent

Clevertouch MDM centrale aansturing

Heeft u onze NIEUWE interactieve

How-to Guides al gebruikt? 
gettingstarted.clevertouch.com


