INTELIGENTNO IN PRILAGODLJIVO DELOVNO OKOLJE

INTERAKTIVNI EKOSISTEM ZA VAŠE
DELOVNO OKOLJE
Tehnologija in mobilne naprave so postale osnova sodobnega
delovnega mesta. Enostavna povezava, skupna raba in spreminjanje
digitalnih vsebin so nujne. Newline predstavlja interaktivni ekosistem.
Nabor inteligentnih digitalnih orodij, ki vam bodo omogočila
učinkovitejše, hitrejše in boljše delo. Z Newline v središču vsakega
delovnega mesta se vaše srečanje, pouk, videokonferenca ali
sestanek postavijo na povsem novo raven.
Celovite rešitve za poenoteno sodelovanje

Razvito za vsako vrsto delovnega mesta

Celotna paleta interaktivnih zaslonov

Olajša delo ekip

Priključite katero koli napravo preko
katerega koli omrežja

Združljiv z vsemi programskimi opremami

Gonilna moč novega interaktivnega ekosistema Newline je cela
paleta inovativnih interaktivnih in običajnih zaslonov do velikosti 98''.
S prvovrstno kakovostjo in intuitivno funkcionalnostjo na dotik
uporabniki po vsem svetu ljubijo zaslone Newline!

ENOSTAVNA, PAMETNA IN VARNA
SKUPNA RABA ZASLONA
Newline CAST je najbolj prilagodljiva rešitev za brezžično skupno rabo zaslona in je
vključena v vse interaktivne zaslone Newline. V samo nekaj sekundah lahko preprosto
delite kateri koli zaslon prek katerega koli omrežja ali uporabite varni način za
predvajanje. Prava rešitev brez težav, ki več uporabnikom omogoča skupno rabo zaslona,
videa, povezav in datotek.
Oživite vaše sestanke z Newline CAST!

Številni
uporabniki

Uporaba
kateregakoli
omrežja

Aplikacija

Varnost na ravni
podjetja

Dvosmerne
pripombe

ZAKAJ JE NEWLINE CAST SUPER ENOSTAVEN ZA UPORABO?

Združljiv z:

Preprosto se povežite s katero koli napravo

Enostavno delite fotografije, videe, povezave in

Povežite se z uporabo aplikacije Newline CAST,

datoteke

AirPlay, Miracast ali brskalnika

Dvosmerno sodelovanje, komentiranje in nadzor iz

Ni pomembno, katero internetno povezavo

vaše naprave in interaktivnega zaslona

uporabljate, deluje preko mobilnih podatkov,

Zajamčena varnost z edinstveno 4-mestno kodo in

brezžične povezave, dostopne točke ali katere

"end-to-end" kodiranjem

koli kombinacije
Hkrati lahko povežete do 6 naprav

DELITE VAŠE PREDSTAVITVE, NAVDIHNITE VAŠE OBČINSTVO
Newline Broadcast je močno orodje za predvajanje, s katerim lahko vsebino z
interaktivnega zaslona Newline delite s katerim koli povezanim udeležencem.
Povečajte moč svojih predstavitev. Hkrati lahko povabite do 200 udeležencev in
omogočite vsem, da si ogledajo vsebino Newline interaktivnega prikazovalnika na
svoji napravi.
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UPRAVLJAJTE Z VSEMI VAŠIMI INTERAKTIVNI ZASLONI
Z vsemi svojimi interaktivnimi zasloni Newline lahko upravljate od kjerkoli preko
posebnega in varnega spletnega portala. Centralno upravljajte aplikacije, nastavitve
OS, namestite aplikacije in posodobitve ali celo na daljavo konfigurirajte parametre
interaktivnih zaslonov Newline. S tem inovativnim orodjem lahko oddajate tudi
opozorila ali pomembna sporočila na vse ali le na določene interaktivne zaslone.
Prav tako lahko skrbniki IT podpirajo uporabnike tako, da nadzorujejo Newline
interaktivni zaslon in na daljavo pomagajo pri uporabi.

VSAK VIDEO KLIC ZAČNITE HITRO IN BREZ TEŽAV
Z enim QR skeniranjem in dotikom lahko preprosto začnete katero koli vrsto video klica iz svoje mobilne naprave! QRkodo skenirajte na interaktivnem zaslonu ali se brezžično povežite prek Bluetootha z nizko porabo energije. S
povezavo preko vašega računa O365 lahko v koledarju vidite vaše dnevne sestanke. Tako lahko začnete svoje video
srečanje le z enim dotikom in z vsemi vašimi osebnimi dokumenti, ki so vam na voljo preko platforme OneDrive. To
vrhunsko orodje je zasnovano za enostaven in osebno prilagojen dostop do vašega Newline interaktivnega zaslona.

NEWLINE ZASLONI NA DOTIK
VRHUNSKA KAKOVOST ZA NAVDIHUJOČO UPORABNIŠKO IZKUŠNJO
Newline interaktivni ekosistem je sestavljen iz celotne palete interaktivnih zaslonov Newline, ki ustrezajo
kateremu koli delovnemu mestu. Od sejne sobe do učilnice, od predavalnice do pisarne. Newline
interaktivni zasloni so na voljo v najrazličnejših velikostih vse do 98''.

O NAŠEM SKRITEM RECEPTU...
VSE JE V LEPILU!
Običajno imajo interaktivni zasloni med LCD ploščo in steklom zračno režo. Ta zračna vrzel ima veliko
pomanjkljivosti. Zato so postale vezivne rešitve vse bolj priljubljene. Obstaja veliko načinov za lepljenje LCD
plošč ali senzorjev na dotik na steklo, ki ga pokriva. Zračna vezava, ničelna vrzel, direktna povezava, optična
vezava. Med zračno vezavo in lepljenjem z lepilom je velika razlika. Uporabljena tehnologija in vrsta lepila na
koncu določata nivo prednosti. Newline-ov način lepljenja dosega največjo možno prednost vezave. Skrivni
recept lepila je postal zaščitni znak za "optical bonding" Newline. Radovedni? Razliko preizkusite sami!

TEHNOLOGIJA "OPTICAL BONDING"
Vsi interaktivni zasloni Newline, namenjeni uporabi v podjetjih, imajo tehnologijo "optical bonding". Zaradi
tega so naši izdelki za podjetja edinstveni in najvišje razpoložljive kakovosti na trgu. Odkrijte, kateri
interaktivni zaslon Newline najbolj ustreza vašemu delovnemu mestu!

Najbolj natančna in gladka izkušnja dotika

Zaščita pred prahom in vlago

Kristalno čista kakovost slike

Izredno varno in trpežno steklo, odporno na udarce

Največji vidni kot

Ultra lahko

PAMETNA VSESTRANSKA REŠITEV V SOBI ZA SESTANKE
MIRA ima vse! Ker je najbolj vsestranski zaslon družine Newline, bo ta rešitev izpolnila skoraj vse potrebe v
korporativnem delovnem prostoru. Ker je primeren za sejne sobe, prostore za druženje, predavalnice in
pisarne, je MIRA preizkušena uspešna rešitev. Kombinacija optičnega lepljenja in naprednega IR dotika
ustvari izjemno natančnost dotika in gladko izkušnjo pisanja s prepoznavanjem pisala, prsta in dlani. Pa
vseeno obstaja še več! Druge prednosti optičnega lepljenja so jasne slike, žive barve in resnični 178 ° vidni
kot.
Vgrajena kamera in mikrofon omogočata enostavno
sodelovanje in video klice. Edinstvene hitre tipke
omogočajo enostavno navigacijo med vašimi najljubšimi
aplikacijami, interaktivno tablo, računalnikom in katerim
koli drugim virom. Vgrajena interaktivna orodja
ekosistema omogočajo varno brezžično predstavitev in
sodelovanje. Zaradi svoje večstranskosti in prilagodljivosti
je MIRA vrhunska rešitev za vaše delovno mesto!

Vgrajena
kamera in
mikrofon

Izreden
dotik

Maksimalen
vidni kot

Prepoznavanje
debeline pisala

Bodite
brezžični

Kompatibilni z
Android/Win
MacOS/Chrome

Newline MIRA vsebuje naslednja interaktivna orodja ekosistema za Android:

Priklop preko
USB-Tip C

Izredno
lahek

NEPREMAGLJIVO ZMOGLJIV PCAP Z NIVOJEM VARNOSTI ZA PODJETJA
NAOS IP je vrhunska rešitev Newline za korporativni delovni prostor. Na osnovi kombinacije tehnologije
optičnega lepljenja in sposobne tehnologije dotika ima ta linija izdelkov vrhunsko izkušnjo dotika,
kristalno jasne slike in resnično največji vidni kot. Ta linija izdelkov je v različnih velikostih in jo je
mogoče enostavno kombinirati s širokokotno kamero Newline 4K z mikrofonom. Ta vsestranska
premium rešitev je optimizirana za Windows in ustreza vsakemu delovnemu prostoru, od prostora za
druženje do velike sejne sobe.
NAOS IP lahko zagotovi nivo korporativne varnosti. Ta rešitev nima funkcionalnega Andorida, zaradi
česar je manj dovzeten za vdore. Še vedno pa lahko koristite prednosti Newline interaktivnega
ekosistema. Preprosto dopolnite svoj NAOS IP s sistemom Newline OPS, vključno z Windows
interaktivnim orodjem ekosistemov za popolno izkušnjo Newline!

Nivo korporativne
varnosti

Izreden
dotik

Kristalno čista
kakovost slike

Maksimalen
vidni kot

Prepoznavanje
debeline pisala

Povezan
PCAP

Izredno
lahek

Newline NAOS IP je združljiv z opcijskim Newline OPS z interaktivnimi orodji ekosistema za Windows:

Enostavna
montaža

NT

NEWLINE ZASLONI

nd
a
”
5
8

VELIKE REŠITVE ZA VAŠE DELOVNO MESTO
Newline predstavlja novo paleto zaslonov z imenom NT (non-touch = brez dotika) v impresivnih
velikostih 85'' in 98''. Zasloni NT imajo kristalno čisto kakovost slike in žive barve. Zaradi vgrajenega
Androida so ti zasloni edinstveni. Vključuje Newline interaktivna ekosistemska orodja za brezžično
povezavo in skupno rabo zaslona, ki omogočajo popolno funkcionalnost za sestanke, sodelovanje z
uporabo osebnih naprav in video klicev.
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Brezžična
povezava

Tanek
okvir

Dostop
do oblaka

Različne
vrste priklopa

Newline NT vsebuje tudi naslednja interaktivna orodja ekosistema za Android:

Daljinsko
upravljanje

Uporabite
svojo napravo
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