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Share, inspire, have fun! 

With CTOUCH by your side. 

CTOUCH INSPIRATIESESSIE 

 

Beschikbaar voor : Alle schermen   
Duur   : + 1 uur  

Locatie   : In overleg 

 

Wat kun je verwachten bij de CTOUCH Inspiratiesessie?  

Zijn je oude whiteboards aan vervanging toe? Is je oude 
projector eigenlijk geen nieuwe lamp meer waard? Ben je op 
zoek naar een moderne en toekomstbestendige oplossing?  

Maak globaal kennis met alle functionaliteiten, de beschikbare 

applicaties en toepassingsmogelijkheden van het CTOUCH 
scherm. 

Laat je onderdompelen in de wereld van touchscreens. Wie 
weet kun je hierna niet meer zonder. Net zoals wij 

touchscreen-gekken.  
 

Wat heb je na afloop bereikt?  

Met deze inspiratiesessie krijg je een duidelijk beeld wat een CTOUCH scherm binnen jouw 
eigen omgeving kan betekenen. Behalve dat het een gaaf product is, ervaar je ook dat ons 

touchscreen tot creatieve oplossingen leidt voor jouw huidige en toekomstige manier van 
werken. Daag jezelf en ook ons daarbij uit. Zien is geloven, toch? 
 

Klaar voor het onderwijs van de toekomst 

Op veel scholen is het interactieve display inmiddels bekend, of wordt binnenkort 
geïntroduceerd. Het gebruik van een touch display biedt talloze mogelijkheden maar soms zie 

je door de bomen het bos niet meer.  

We gaan je niet vertellen hoe je moet lesgeven. Maar wij bieden je wel de flexibiliteit die je 

nodig hebt. In de software. Op platforms. In besturingssystemen. Jij bepaalt wat voor jou het 
beste werkt. Tenslotte weet niemand beter wat jouw leerlingen nodig hebben.  

Verveelde leerlingen? Verleden tijd! Maak leren leuk. 
 

Ervaar creatiever en slimmer samenwerken 

Herken je dit: Heb je net een heel schema of plan op je oude whiteboard uitgewerkt en staat 
de volgende groep mensen alweer bij de ruimte te wachten? Wat te doen met al die 
belangrijke aantekeningen? Overschrijven? Foto maken? Met een CTOUCH touchscreen is dit 

verleden tijd. 

Laat je medewerkers op een creatieve en efficiënte manier samenwerken. Deel draadloos en 
zelfs op afstand jouw content. Maak gemakkelijk aantekeningen over getoonde content heen 
en gebruik het digitale whiteboard. Houd brainstormsessies op een slimme en creatieve 

manier. Geef teamvergaderingen niet alleen prioriteit, maar maak ze vooral productiever en 
daardoor leuker.  

CTOUCH stimuleert slimmer samenwerken. 


