
Blended learning en remote werken zullen in 

de toekomst een belangrijke rol spelen in zowel 

het onderwijs als het bedrijfsleven. Maar hoe 

garandeer je interactiviteit en betrokkenheid 

bij deze nieuwe manier van samenwerken? 

Zorg voor een keurig ingerichte virtual 

classroom, voeg daar de magie van interactieve 

touchscreens aan toe en klaar ben je!

A ROOM 
WITH A 

       VIEW
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‘Hallo allemaal! Goed om jullie te zien’

Het kan best een uitdaging zijn om tientallen mensen tegelijkertijd uit te nodigen op een 

fysieke locatie. Het organiseren van een producttraining, teambriefing of geschiedenisles kan 

tegenwoordig eenvoudig online worden gedaan. Dit bespaart kostbare tijd en reiskosten. En met 

een virtual classroom voelt het bijna alsof iedereen daadwerkelijk bij je in de ruimte is!

De virtuele trainingsruimte van CTOUCH, gevestigd in het Innovation District in Eindhoven, is een 

van de weinige in zijn soort in de Benelux. Wat de ruimte bijzonder maakt is de unieke integratie 

met onze touchscreens.  

In samenwerking met onze partners, waaronder Barco, stellen we bedrijven en 

onderwijsinstellingen in staat om real-time, interactieve bijeenkomsten en trainingen in deze 

ruimte te organiseren met collega’s of studenten. De virtuele trainingsruimte wordt door 

CTOUCH zelf ook gebruikt om interactieve sessies en technische producttrainingen te geven 

aan haar netwerk van resellers en touchscreen gebruikers. Via het geïntegreerde weConnect 

systeem van Barco biedt de virtuele trainingsfaciliteit van CTOUCH ruimte aan maximaal 24 

zichtbare deelnemers. 

Onze partners



Wat heeft de virtuele trainingsruimte van CTOUCH voor jou in petto?

 e Vergeet het presenteren vanaf een saaie 
laptop. Ga voor je team staan en houd 
een interactieve en dynamische training 
of vergadering.

 e Heb een compleet overzicht van alle 
deelnemers (alle namen en gezichten op 
het scherm).

 e Organiseer break-out sessies: verdeel 
de deelnemers in kleine groepen om te 
werken aan opdrachten en discussies.

 e Gebruik de interactieve whiteboards om concepten te tonen of notities op te schrijven.

 e Heb inzicht in de participatiegraad van de deelnemers.

 e Maak gebruik van meerdere kijkhoeken en geniet van een geweldige audio-ervaring.

 e Beweeg vrij door de kamer zonder iedereen uit het oog te verliezen.

 e Heb real-time interactie met je studenten of collega’s.

We laten je graag zien wat we in huis hebben!

Wil je meer weten over virtual classrooms? Of heb je interesse om een eigen real-time 

trainingssessie bij CTOUCH op kantoor te organiseren? Laat je inspireren. Neem contact 

met ons op via info@ctouch.eu en we helpen je graag verder.

“Het is geweldig om de ideeën achter 

mijn productontwerpen te tekenen en 

uit te leggen aan mijn collega’s in het 

buitenland via deze virtuele omgeving. 

Op deze manier kan ik ze betrekken en 

kunnen ze me tegelijkertijd onnozele 

vragen stellen.”

Rhys Duindam – Product Designer bij CTOUCH 

(en een hele goede)
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