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CTOUCH LEDDURA 2MEET – GETTING STARTED 

 
Duur   : + 2-2,5 uur 

Aantal deelnemers : Maximaal 12 deelnemers 

Kosten   : Eén gratis training bij aanschaf 2Meet 

Locatie   : In overleg 

 

Wat kun je verwachten van deze training?  

Je hebt een CTOUCH Leddura 2Meet gekocht. Wat gaaf! Nu is het 

moment om er mee aan de slag te gaan. Wij helpen je daar graag bij. 

Maak globaal kennis met alle functionaliteiten, de beschikbare 

applicaties en toepassingsmogelijkheden van de CTOUCH Leddura 

2Meet. Neem je laptop of andere eigen devices mee.  

 

Wat heb je na afloop bereikt?  

Je beschikt over de basiskennis van de functionaliteiten van de CTOUCH Leddura 2Meet.  

Je krijgt een duidelijk beeld wat een CTOUCH scherm binnen jouw eigen omgeving kan betekenen.  

Je ervaart dat de Leddura 2Meet tot creatieve oplossingen leidt voor jouw huidige en toekomstige 

manier van werken. Daag jezelf en ook ons daarbij uit! 

 

Overzicht training CTOUCH Leddura 2Meet – Getting Started 

Instructieblok 1 

 Werking van een touchscreen: klikken, rechtermuisfunctie, schrijven 

 Zwevende menu (CTOUCH Operating System) 

 Roombooking/reserveren/direct van start 

 Whiteboard-applicatie: pagina’s, paginabeheer, kluis 

 Applicatie: Browser, bestandsverkenner en pdf files (werking i.c.m. annotatietool) 
 

Instructieblok 2 

 Draadloos delen van schermen: MirrorOp of Voilá 

 Presenteren vanuit Office: PowerPoint, Sway (indien gebruikt) 

 Annotatietools Office: Microsoft Word, Excel, OneNote 

 Annotatietools Windows 10: Windows Ink, Edge browser en Microsoft Whiteboard (indien 

gebruikt) 

 Interactie tussen beschikbare applicaties 

 Opslaan en delen van annotaties en documenten 
 

Instructieblok 3 

 Video-conference starten (gepland of ad hoc) 

 Skype for Business i.s.m. de 2Meet 

 Skype for Business scherm delen en controle geven aan de deelnemer 

 Samenwerken met de annotatietool 

 Sessie beëindigen, aantekeningen en bestanden opslaan of delen via mail 

 Ondersteuning op afstand 

 

Tussen de instructieblokken en aan het einde van de training is er ruimte om te oefenen, indien 

gewenst met ondersteuning van de trainer. 


