
Het CTOUCH Canvas touchscreen geeft vergaderruimten 

een indrukwekkende uitstraling dankzij het unieke ontwerp 

en de hoge veiligheidsnormen. Maar inhoud is belangrijker 

dan het uiterlijk, toch? De Elements software van de 

CTOUCH Canvas is geschikt voor razendsnel whiteboarden 

en eenvoudig draadloos delen in zakelijke omgevingen. 

Direct vergaderen, meteen efficiënt en leuk!
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 c De essentiële elementen voor samenwerking: whiteboarden en draadloos scherm delen

Elk touchscreen moet beschikken over twee kant-en-klare toepassingen: interactief whiteboarden 

en draadloos scherm delen. De CTOUCH Canvas wordt geleverd met een softwarepakket genaamd 

‘Elements’. Dit bestaat uit de whiteboard-toepassing FlatFrog Board for Rooms, gecombineerd met 

draadloos delen via AirServer. Ideaal voor moeiteloos brainstormen, plannen en presenteren in alle 

soorten vergaderruimten.

 c FlatFrog Board for Rooms

FlatFrog Board for Rooms is een zakelijke whiteboard-toepassing. Deze is ontworpen voor de 

FlatFrog InGlass™ touch-technologie die wordt gebruikt in het CTOUCH Canvas touchscreen. De 

toepassing is gericht op activiteiten die regelmatig plaatsvinden in zakelijke omgevingen, zoals 

brainstormen, plannen en werken in teamverband. Er zijn sjablonen opgenomen voor Agile-planning, 

Scrum, Kanban, SWOT-analyses en projectplanning. Het whiteboard maakt onderscheid tussen pen, 

vinger en hand, en je kunt je whiteboard-sessies eenvoudig openen, opslaan, exporteren en e-mailen.

 c Draadloos delen met AirServer

Met AirServer kun je jouw scherm – presentatie, video, Office-document – delen via de tool voor 

native, draadloos scherm delen. Dit betekent dat je niets op je telefoon, tablet of pc hoeft te installeren 

om het scherm te delen. Je deelt je scherm eenvoudig via de tool voor draadloos delen. Deze is al 

door de fabrikant op jouw apparaat gezet. Voor Apple-producten werkt AirServer met AirPlay. Voor 

Android- en Google-producten ondersteunt AirServer Google Cast. En voor Microsoft Windows- en 

Linux-systemen werkt het perfect met Miracast.

Maximaal 9 apparaten kunnen hun schermen tegelijkertijd delen, met of zonder pc-touchback (voor 

Miracast) en volledig configureerbaar via het AirServer-instellingenmenu (bijvoorbeeld pincodes voor 

beperkte toegang).

 c Klaar voor de start!

Elk Canvas-scherm wordt geleverd met een licentiekaart. Met deze kaart en een internetverbinding 

kun je de Elements software eenvoudig en snel installeren. Hetzij op een CTOUCH OPS (afzonderlijk 

verkrijgbaar) of op jouw eigen pc. Annoteer, teken en beleef een schrijfervaring als pen-op-papier via 

de CTOUCH Canvas!
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