NovoTouch z modułem OPS (VKW30-i7)

NovoStage to oparte na systemie Windows™
oprogramowanie do bezprzewodowej
współpracy i udostępniania treści
Dzięki oprogramowaniu NovoStage można przekształcić

*OPS

Funkcje i cechy oprogramowania NovoStage

dowolny wyświetlacz z systemem Windows™ w platformę

Bezprzewodowe udostępnianie treści z laptopów

do bezprzewodowej współpracy. Oprogramowanie może

i urządzeń mobilnych

odbierać treści z dowolnego urządzenia lub systemu

Możliwość jednoczesnego połączenia do czterech

operacyjnego i wyświetlać na głównym ekranie obraz od
4 uczestników jednocześnie. Jest to idealny sposób na
wymianę informacji i pomysłów podczas spotkań, lekcji
i szkoleń. NovoStage eliminuje konieczność konfiguracji
sprzętu i przekształca dowolny wyświetlacz z systemem
Windows w rozwiązanie do współpracy dzięki prostej
instalacji oprogramowania.

uczestników
Szybka aranżacja układu wyświetlanych ekranów
Natychmiastowe udostępnianie ekranu 4K
Połączenia za pośrednictwem aplikacji lub oprogramowania
NovoConnect, portalu internetowego albo technologii
AirPlay®
Łatwe dołączanie do sesji dzięki identyfikatorowi spotkania,
kodowi QR, funkcji urządzeń w pobliżu, nazwie pomieszczenia
lub adresowi IP
Funkcja moderatora umożliwiająca kontrolę nad przebiegiem
spotkania
Wideokonferencje za pomocą popularnych aplikacji
Łatwa współpraca dzięki kompletnemu zestawowi funkcji,
takich jak wysyłanie zrzutów ekranu i udostępnianie plików
za pośrednictwem aplikacji/oprogramowania NovoConnect
Szyfrowanie AES-256 i zgodność z międzynarodową normą
ISO 27001
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Bezprzewodowe udostępnianie wielu ekranów
na głównym wyświetlaczu z systemem Windows

Udostępnianie ekranu komputera
z systemem Windows

Udostępnianie ekranu
tabletu

Wideokonferencje

Udostępnianie ekranu
telefonu komórkowego

Specyfikacje produktu

Dane techniczne

Rozdzielczość udostępnianych
ekranów

Maksymalnie 4K

Kodowanie audio i wideo

AAC & H.264

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie AES 256-bitowe*

Przepustowość

od 5 Mbps do 20 Mbps

System operacyjny

Windows™ 10/11

PC

Wymagania systemowe

OPS

Procesor

Intel® Core™ i5

RAM

8GB

SSD

SATA 128GB

Grafika

Intel® HD graphics

Sieć

Ethernet 10/100 Mb/s
lub Wi-Fi 802.11 AC

Procesor

Intel® Core™ i7

RAM

8GB

SSD

256GB

Grafika

Intel® HD graphics
Ethernet 10/100 Mb/s

Sieć

v02-kpo

Funkcje

lub Wi-Fi 802.11 AC

Udostępnianie wielu ekranów

Jednoczesne do 4 ekranów

Udostępnianie treści

Aplikacja/oprogramowanie NovoConnect; portal internetowy;
LauncherPlus; AirPlay™

Numer połączenia

Identyfikator spotkania, kod QR, funkcja urządzeń w pobliżu, nazwa
pomieszczenia lub adres IP

Access control

Moderator control's user projection

Udostępnianie zrzutów ekranu

Tak

Udostępnianie plików

Za pośrednictwem aplikacji/oprogramowania NovoConnect

Widok ekranu

Przestawny ekran z szybkimi układami

Uwaga: To oprogramowanie jest zawsze instalowane w folderze Pliki programów (x86) i wymaga praw administratora.
*Niedostępne w przypadku połączenia za pomocą technologii AirPlay.
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