
CTOUCH For Teams Go maakt van jouw CTOUCH 

touchscreen het meest flexibele en efficiënte 

device om mee samen te werken. Combineer 

de kracht van interactieve touchscreens met de 

videoconference applicaties van jouw keuze, zoals 

Microsoft Teams, Zoom, Pexip of Google Meet. Werk je 

agile met Miro of Jira? Start met één druk op de knop 

jouw teamwork sessie direct vanaf het touchscreen!

Geniet van alle voordelen van deze BRIX-oplossing: 

flexibel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig!
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Multiplatform oplossing voor touchscreens

CTOUCH For Teams Go is een multiplatform oplossing voor de moderne 

werkplek. Met deze samenwerkingsoplossing voor touchscreens 

kunnen bedrijven meerdere videoconferencing applicaties en talrijke 

samenwerkingstools gebruiken op één enkel touchscreen. Hierdoor kunnen 

hybride werkplekken nog interactiever en flexibeler gemaakt worden. Het enige 

wat je hoeft te doen is het scherm aan te zetten en de gewenste applicatie 

vanuit het menu op te starten.

CTOUCH for Teams Go is ook voorzien van een geavanceerd whiteboard, 

draadloos scherm delen, een room booking-systeem en een geïntegreerde 

webbrowser. Het is zeer veilig en zorgt voor betrokkenheid en interactie tijdens 

vergaderingen.
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Modulaire, toekomstbestendige BRIX-oplossing
De CTOUCH For Teams Go is een budgetvriendelijke 

modulaire BRIX-oplossing die in de loop van de tijd 

kan worden geüpgraded. Combineer deze met een 

CTOUCH-touchscreen en je bent klaar voor volledige 

samenwerking. En als je behoeften veranderen? Dan 

upgrade je eenvoudig de BRIX-module en je bent 

er weer klaar voor, zonder het hele touchscreen te 

vervangen. 100% toekomstbestendig!

Videoconferencing met een 
touchscreen: hallo hybride 
werkplek!

Geavanceerd whiteboarden

Samenwerken doe je zo: met touch en de juiste tools

Voeg interactiviteit toe aan je videoconference 

met behulp van een touchscreen. Start je 

Microsoft Teams, Zoom, Pexip of elke andere 

veel gebruikte video applicatie direct vanuit 

het menu. Sta op uit die vergaderstoel, werk 

écht samen met je team en laat ideeën van het 

scherm spatten.

Of je nu schrijft met een pen of met je vinger, het whiteboard van de CTOUCH For Teams Go is zo 

intuïtief als het maar zijn kan. Met de meest essentiële tekengereedschappen, virtuele laserpointer, redo 

en undo opties en nog veel meer functies. Een inspirerende vergadering ligt letterlijk binnen handbereik. 

En wanneer de sessie voorbij is, deel je eenvoudig alle notities via USB, e-mail of zelfs 

via Teams. 

Wist je dat de meest gangbare teamwork applicaties, zoals Miro, Monday en Jira geoptimaliseerd zijn 

voor touchscreens? Dit verbetert de teamprestaties en efficiëntie. Met For Teams Go kun je deze tools 

gemakkelijk openen vanuit het touchscreen menu. Zo verandert je meetingruimte in een geavanceerde 

werkplek voor teams. Oh, en je kunt je laptop daardoor ook gewoon lekker op je eigen bureau laten 

liggen.
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