1. Click Share Classic CSC-1
Com o ClickShare, basta clicar em um botão para conectar-se ao sistema de vídeo da sala de
reuniões. Essa opção não apenas ajuda o apresentador a colocar sua apresentação na tela em
apenas um segundo, mas também permite que as outras pessoas presentes participem de uma
forma mais ativa. O compartilhamento pode ser feito através de PC ou Mac, ou através de
dispositivos móveis com iOS ou Android. O resultado é uma reunião mais eficiente e com melhores
decisões tomadas.
ClickShare wireless presentation and collaboration system boardroom
Se você utiliza dois projetores, duas telas ou telas Double HD, a Base Unit CSC-1 completa é a
melhor opção. A unidade é totalmente compatível com os ClickShare Buttons e os aplicativos para
dispositivos móveis foram otimizados para uso em salas de reuniões de alto desempenho e salas
de diretoria. Possibilitando a exibição do conteúdo de até 4 usuários simultaneamente, a Base Unit
CSC-1 oferece a experiência completa de colaboração ClickShare. 64 Buttons podem ser
conectados via wireless à Base Unit, todos prontos para o compartilhamento.
Além disso, o vídeo e áudio perfeitamente sincronizados garantem que os vídeos sejam
desfrutados da melhor maneira possível. E o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e
Samsung Galaxy pode ser exibido diretamente na tela, através de aplicativos próprios. Para outros
dispositivos com Android, você está restrito à exibição de conteúdo estático.
Uma configuração padrão do ClickShare consiste em quatro dispositivos USB (os “ClickShare
Buttons”), um cesto de armazenamento para guardar ordenadamente os Buttons quando não
estão sendo usados (a “ClickShare Tray”) e uma Base Unit. A Base Unit tem uma conexão fixa com
o sistema de visualização da sala de reunião e cuida de todo o processamento. Os usuários que
quiserem exibir suas apresentações em telas de salas de reuniões só precisam apenas estabelecer
a conexão por meio de Button no PC ou MAC. Eles devem iniciar o aplicativo e clicar no ClickShare
Button. Imediatamente, o desktop é transmitido para o sistema de visualização grande sem
precisar de cabos ou fios. O ClickShare não altera a resolução do seu laptop, e automaticamente
exibe o conteúdo de sua tela de maneira ideal.
2. Click Share CSM-1
Um conjunto ClickShare CSM-1 consiste de dois dispositivos USB (os “ClickShare Buttons”) e uma
Base Unit. A Unidade Base tem uma conexão fixa com o sistema de visualização da sala de reunião
e cuida de todo o processamento. Os usuários que desejarem exibir suas apresentações na tela
grande da sala de reunião só precisam conectar um Button ao seu computador ou Mac. Eles
devem iniciar o aplicativo e clicar no Button do ClickShare. Imediatamente, a área de trabalho será
transmitida para o sistema de visualização grande sem precisar de cabos ou fios. Como alternativa,
ao usar um smartphone ou um tablet (com iOS ou Android), um simples aplicativo também
permite que você compartilhe o conteúdo. No máximo, duas pessoas podem exibir seus
conteúdos na tela simultaneamente.

