
Met CTOUCH For Teams Go combineer je de kracht van 

interactieve touchscreens met een Microsoft Teams-

omgeving. Het is de meest kosteneffectieve oplossing 

voor een touchscreen met een native Microsoft Teams 

client aan boord! Bereid je vergadering voor. Werk samen 

aan documenten tijdens een interactieve sessie. En deel de 

resultaten achteraf met alle aanwezigen. Het maakt niet 

uit waar jij, je collega’s of je partners zijn. 

Als officieel Microsoft Device Partner zijn de CTOUCH For 

Teams oplossingen veilig, efficiënt en zorgen voor veel fun!
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STAP 1. Reserveer je vergaderruimte 

Heb je een belangrijke vergadering in petto? Reserveer dan vooraf een kamer via Outlook of 

Microsoft Teams. Je reservering is zichtbaar op het touchscreen!

STAP 2. Start eenvoudig de vergadering 

Raak het scherm aan om de vergadering te starten en het whiteboard wordt automatisch geopend.

STAP 3. Zeg hallo tegen iedereen! 
Wil je een videoconferentie houden? Start dan de Microsoft Teams Room-client vanuit het menu. 

De genodigden voor de vergadering nemen deel aan de geplande Teamsessie.

STAP 4. Samenwerken aan de inhoud 

Wil je je persoonlijke scherm draadloos delen om samen aan content te werken? Klik dan in het 

menu op het icoon voor schermdelen om je pc scherm te delen in de Teams-sessie.

STAP 5. Geavanceerd whiteboarden 
Schrijf, markeer en maak aantekeningen op het scherm. Gebruik digitale notitieblaadjes en verbeter 

je handschrift met tekstherkenning.

STAP 6. Gemakkelijk surfen op het web 

Met de geïntegreerde webbrowser kun je tijdens de vergadering elke website bezoeken die je wilt.

STAP 7. Documenten delen en vergadering sluiten 

Wanneer de vergadering klaar is, deel je eenvoudig alle notities met de aanwezigen via je 

persoonlijke Microsoft Teams account of via USB en e-mail. Sluit de vergadering eenvoudig af via 

het scherm.

Modulaire, toekomstbestendige BRIX-

oplossingen
De CTOUCH For Teams Go is een budget-

vriendelijke 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!

Ervaar hoe een echte
CTOUCH For Teams meeting eruit ziet

Whiteboarding en scherm delen

Geïntegreerde webbrowser

Office 365 & MS Outlook vergaderruimte 
reserveren

Geïntegreerde MS Teams Room client

MS Teams video conferencing

Bewaar & deel via USB, e-mail en persoonlijke 
MS Teams account
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