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PRESENTEREN MET FOCUS TOUCH  
 

         
 

Moeite om uw publiek te blijven boeien? 
Van statische, passieve zittingen naar  levendige, interactieve bijeenkomsten! 

 
Het Focus Touch scherm is een multifunctioneel presentatiemiddel. Het is een whiteboard, een flip-over, een 
projectiescherm en een monitor in één. Maar het kan nog veel meer! Hieronder schetsen we de belangrijkste 
functionaliteiten.  
 

 Whiteboard- en �ip-overfunctie 
- Wat u schrijft met digitale inkt, kunt u digitaal opslaan, printen en mailen. U kunt bladeren in uw 

aantekeningen.    
- Met de meegeleverde annotatiesoftware schrijft u eenvoudig over al uw geinstalleerde 

softwareprogramma’s heen.  
- Via deze gratis software kunt u aantrekkelijke interactieve presentaties van ontelbare pagina’s.  
- Door het toevoegen van interactiviteit aan uw presentatie (geluidsfragmenten, fimpjes, afbeeldingen, 

grafiekjes, tabellen, etc) kunt u uw publiek boeien en binden aan uw boodschap! 
 Projectiefunctie 

- Het beeld verschijnt op de monitor en is dus geen projectie. 
- U staat niet langer in uw schaduw te presenteren, zoals bij een projector. U heeft dus ook geen last van het 

hinderlijke licht. Het touchscreen heeft daarnaast geen hotspot. 
- Door aanraking van het scherm laat u precies zien wat u doet en kan iedereen u volgen. Bij een projectie 

volgt het publiek vaak een cursor in het projectiebeeld, wat onduidelijk en verwarrend kan zijn.  
- U hoort niet langer ruisgeluiden van de projector. Het touchscherm is stil.  
- Het scherm heeft geen draaiende delen en vereist dus geen onderhoud. Bij projectoren moeten onderdelen 

als lampen of filters regelmatig vervangen worden. 
 Monitor-functie  

- Films op HD-kwaliteit afspelen is geen probleem door de hoge resolutie.  
- Hoge helderheid, rustgevend voor de ogen 
- Uitgebreide connectiviteit voor externe aansluitingen: HDMI, VGA, Audio etc.  
- Voorzien van ingebouwde geluidsboxen. Inbouw pc is ook mogelijk 
- Hoge responsesnelheid bij het aanraken van het scherm. 

 
Andere mogelijkheden (extra software noodzakelijk)  
 

 Video conferencing/remote whiteboarden  
Natuurlijk kunt u het scherm ook gebruiken voor vergaderen op afstand. Via een webcam en Skype kunt u al 
eenvoudig een webconference opstarten. Op pag XX geven we een overzicht van een aantal gratis software 
programma’s die u daarvoor zou kunnen gebruiken. Daarnaast is er software verkrijgbaar waarmee het scherm 
gedeeld kan worden, zodat er samen op afstand aan één ontwerp gewerkt kan worden (remote whiteboarden).   

 

Raak uw publiek met Focus Touch! 
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TOEPASSINGEN FOCUS TOUCH  
 

 Bedrijfsleven 
Financiële gegevens presenteren aan het management, vergaderingen houden tussen 
netwerkbeheerders, verkoop- of productpresentaties geven aan klanten. Deze activiteiten zijn aan de 
orde van de dag binnen het bedrijfsleven. Steeds meer digitale hulpmiddelen worden aangewend om 
het communicatieproces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Het zo optimaal mogelijk visualiseren 
van de boodschap zorgt ervoor dat deze ook echt onthouden wordt. 
Het Focus Touch scherm past perfect in deze nieuwe manier van presenteren. U kunt eenvoudig films 
in Full HD vertonen of even snel wat aantekeningen maken op het digitaal whitebord via de software. Naast de inzet van het 
scherm voor vergaderingen en presentaties, kunt u het ook gebruiken voor rampenbestrijding, evacuatieplanning, 
brainstormsessies, (in-company) trainingen, etc.  
 

 Overheid 
Gemeenten moeten bijv. in staat zijn om een digitale aanvraag van een omgevingsvergunning te 
ontvangen. Daarvoor moeten werkplekken geschikt gemaakt worden. Een bouwplantoetser moet de 
digitale bouwtekening in detail kunnen bekijken, om deze te kunnen beoordelen. Met het Focus Touch 
scherm 65 inch kan deze op ware grootte (A0) bekeken en beoordeeld worden, maar ook worden 
ingezoomd om details goed te onderscheiden. 
U kunt zelf kiezen hoe u de tekening bekijkt: u kunt het scherm aan de muur hangen of het laten kantelen 
naar een tafelmodel. Het grote touchscherm kan tevens worden gebruikt als overleginstrument, waarbij 
meerdere collega’s tegelijkertijd de tekening kunnen bekijken en ieder vanuit zijn eigen expertise input kan leveren. 
 

 Veiligheidsregio’s 
Krachten bundelen om de veiligheid in een regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen 
en grote ongelukken. Een veiligheidsregio moet zorgen voor een efficiënte, krachtige en professionele 
samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. Goede communicatie, korte lijnen, directe 
afstemming, meer samenwerking, meer daadkracht, een betere inzet van mensen en middelen zijn 
daarvoor nodig. Een Focus Touch scherm in de rampenkamer of het crisiscentrum kan helpen snel 
inzichtelijk te maken waar de ramp of crisis zich voordoet en welke protocollen daarvoor moeten 
worden ingezet. 
Alle vakspecialistische software die nodig is, kan op een Focus Touch scherm worden opgeroepen via de gekoppelde PC. 
Daarnaast kan via een webcam en een internetverbinding direct een videocontact gelegd worden tussen hulpverleners 
onderling en gemeenten om bijv. snel tot een goede crisisbeheersing en/of handhaving van de openbare orde te komen. 
 

 Defensie 
Waar bevindt zich de dreiging en hoe neutraliseren we die? Hoe krijgen we iedereen weer veilig thuis 
en bieden we optimale bescherming? Welke scenario’s dienen zich aan en liggen het meest voor de 
hand? U zult zien dat het inzichtelijk maken van complexe situaties eenvoudiger is dan u denkt. 
Het Focus Touch scherm kan daarbij helpen. Missies kunnen in overleg worden voorbereid en/of 
doorgelopen. Alternatieve scenario’s kunnen worden getoetst en overwogen. Door het scherm 
horizontaal te kantelen kan het scherm ook als tafelmodel worden in gezet om bijv. de strategie op 
geografische kaarten uit te tekenen. En met een goed overzicht kan de inzet van uw kostbare middelen 
beperkt blijven tot het broodnodige. Snelheid, besluitvaardigheid en efficiency dus. 
 

 Zorg 
Er zijn weinig sectoren waar het verkrijgen van een snel, helder en vooral niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar overzicht belangrijk is dan in de zorg. Daar kunt u zich tenslotte geen fouten permitteren. 
Focus Touch monitoren geven u de kans om snel en efficiënt aan iedereen duidelijk te maken waar het 
om gaat: passende zorg op het juiste moment. 
Het scherm kan o.a. worden ingezet tijdens besprekingen van het behandelplan met de patiënt, tijden 
vergaderingen of videoconferencing met collega-specialisten, tijdens het geven van uitleg aan het 
verplegend personeel. Maar ook als aanraakbaar informatiescherm om bezoekers en/of patiënten van 
zorginstellingen snel info te geven over de locaties van en routes naar afdelingen. Laat onze specialisten u adviseren, maatwerk 
is ook voor ons eerste prioriteit. 
 

 Onderwijs 
Alles wat u met Windows en digitale schoolborden kan, kunt u ook met Focus Touch. Maar dat is niet 
alles! Bij elke monitor leveren wij de bekende WizTeach software. Dit is een eenvoudig te bedienen 
Nederlandstalig software pakket, waarmee uw lessen gemakkelijk voorbereid en gedigitaliseerd kunnen 
worden. Schrijf of teken over PowerPointpresentaties of internetpagina’s en sla alles op in verschillende 
extensies.  
Personaliseer de software door de uitgebreide bibliotheek aan te vullen met uw eigen afbeeldingen en 
de menustructuur aan te passen aan uw wensen! Het Focus Touch scherm kan zowel klassikaal als in 
kleine teams of groepjes worden ingezet. Het scherm werkt zeer intuïtief, waardoor ook kinderen snel 
met het scherm over weg kunnen. Soms zelfs nog sneller dan de leerkracht… 
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ALGEMENE INFORMATIE FOCUS TOUCH  

Focus Touch is een merknaam van Smit Visual Supplies BV, een vooraanstaande Nederlandse producent van 
visuele presentatie en communicatiemiddelen, zoals whiteborden, prikborden, flip-overs, railsystemen, 
klassieke schoolborden en interactieve systemen zoals Focus Board, Focus Touch en het met LG Electronics 
ontwikkelde Focus Pentouch. Het bedrijf is opgericht in 1978 en sindsdien uitgegroeid tot één van de grootste 
Europese aanbieders van (interactieve) presentatiemiddelen. Internationaal is Smit Visual Supplies actief in 
meer dan 50 landen binnen en buiten Europa.  
 
Samenwerking 
Wij hechten een grote waarde aan een goede relatie met onze klanten. Dit houdt in dat u nauw betrokken 
wordt bij de voorbereiding, realisatie en vooral ook bij het na-traject. Wij willen niet alleen zorgen voor goed 
functionerende apparatuur; ook aan het daadwerkelijke gebruik door u zullen we in het na-traject aandacht 
besteden. Immers: een effectieve en optimale benutting van onze systemen, is voor ons het grootste 
compliment.  
 
Marktleider  
Focus Touch was First-to-Market met de betaalbare touchscreens in de Benelux. Al die marktervaring vindt u 
terug in de hoge kwaliteit van ons eindproduct. Als marktleider voelen wij ons verplicht om alle innovaties die 
onze klanten ten goede kunnen komen te verwerken in onze nieuwe producten. Ook wensen die wij ontvangen 
van onze afnemers nemen wij mee in de ontwikkelingen. Op deze manier beschikken wij continu over het 
meest geavanceerde en meest moderne assortiment touchscreens, voor een betaalbare prijs.  
 
Referenties  
Indien u onze projecten in de praktijk wilt ervaren zijn er door het hele land een groot aantal zeer tevreden 
gebruikers waar u een kijkje kunt gaan nemen. Indien u meer informatie wenst of in contact wenst te komen 
met één van onze referenties, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Met vele 
duizenden geplaatste units is er altijd wel één bij u in de buurt te vinden.  
 
Demonstraties 
U wilt het product liever van dichtbij bekijken? We ontvangen u graag in de 500 m² grote showroom van Smit 
Visual Supplies in Geldrop. Belt u even voor een afspraak? Dan maken wij alle tijd voor u! Focus Touch neemt 
ook regelmatig deel aan beurzen, waar de meest nieuwe producten te bekijken en proberen zijn. Op 
www.focus-touch.nl vindt u informatie over aankomende beurzen waarop Focus Touch aanwezig is.  
 
Awards  
Focus Touch is al meerdere keren in de prijzen gevallen. In 2010 heeft Focus Touch met 
generatie 4 de IPON Award gewonnen.  
Beoordeling van de jury: “Het Focus Touch scherm van Smit Visual Supplies is een prachtige 
innovatieve oplossing om een interactief scherm voor iedere school bereikbaar te maken.”  
 
In 2011 werd Focus Touch bekroond met de Benelux O�ce Products Award.  
Beoordeling van de jury: "In Focus Touch komen alle voordelen van het werken met digitale 
touchscreen monitoren volledig tot haar recht. Met de beschikbare opties en de standaard 
meegeleverde software is het bij een groot aantal toepassingen direct de juiste oplossing." 
 
Ook onze WizTeach software is in 2011 bekroond met een Tech & Learning Award of 
Excellence als een van de beste nieuwe ‘edtech’ producten van het afgelopen jaar. Edtech 
staat voor: Education Technology. Meer dan 160 producten werden getest als onderdeel van 
het Awards-proces en WizTeach kwam uit de bus als winnaar!  
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VOORDELEN FOCUS TOUCH 
 
Het Focus Touch scherm is een groot touchscreen dat met de vinger bediend kan worden. Een interactief 
scherm dat op verschillende manieren in te zetten is. Door de optische touch-functionaliteit kunnen meerdere 
personen tegelijk werken op het scherm. 
 
Waarom Focus Touch?  

 Niet voor niets marktleider in de Benelux 
 De beste prijs/kwaliteitsverhouding 
 Schermen van zware industriële kwaliteit (24/7)  
 Dual Touch bediening (Windows 7)  
 Optical sensing touch techniek  
 Ingebouwde audio  
 Zeer uitgebreid assortiment accessoires en randartikelen  
 Verschillende manieren in hoogte verstelbaar te maken  
 Standaard on site garantie van 3 jaar  
 Garantie uitbreidbaar naar 5 jaar  
 Service en support door eigen teams  
 Inbouwmogelijkheden voor een pc  
 Meelevering van zeer gebruiksvriendelijke software  
 Uitgebreide connectiviteit (VGA, USB, HDMI, etc.)  
 Ruime ervaring op het gebied van interactieve oplossingen  
 Gerenommeerd bedrijf, al sinds 1978  

 

Nieuwe generatie Focus Touch LED schermen: Gen 5s. 
Alle ervaringen van vier eerdere generaties komen samen in een compleet nieuw model touchscreen. Het 
scherm heeft een nieuw afgerond design en nog meer mogelijkheden. Het meest opmerkelijke verschil is wel 
de scherpe kostprijsverbetering die door aanzienlijke schaalvoordelen is gerealiseerd. Nu wordt innovatie nog 
beter betaalbaar! 
 
Generatie 5s heeft een aantal nieuwe pluspunten:  

 Hoge responssnelheid  
 Strak en modern afgerond design met fraaie zwarte geborstelde afwerking 
 Hardware knoppen aan voorzijde scherm voor een snelle toegang tot functies 
 Standaard Anti-Glare glas, met een helder en natuurgetrouw beeld. Ook bij grote maten! 
 Zeer uitgebreide connectiviteit: ruime VGA, HDMI, USB, etc. 
 Volwaardige pc inbouwmodule optioneel leverbaar 
 USB multimedia poort voor snelle inbreng van eigen materiaal 
 Energieverbruik is bijzonder gunstig 
 Leverbaar in volgende formaten: 55", 65", 70" en 80” 
 Uitgebreide WizTeach software gratis meegeleverd 
 Wandsteun gratis meegeleverd! 
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SCHERMEN   
 
 

 
 
 
 
Nieuw: WizTeach software gratis bij elk scherm Gen 5 s  
WizTeach is prijswinnende software ontworpen voor gebruik met een interactief whiteboard, 
een interactieve projector en alle touchscreens. Het is een verzameling van interactieve tools 
en middelen over een breed scala aan onderwerpen. U kunt kiezen voor een onderwijs of een 
bedrijfsmatige installatie van de software. De B2B variant werkt naadloos samen met alle 
programma’s van Microsoft Office.  
 
 
USB media poort   
Aan de voorkant van het Focus Touch Gen 5 scherm bevindt zich een USB media poort. Via 
deze USB poort kunt u diverse type bestanden op het scherm afspelen, zonder tussenkomst 
van een eventuele inbouw PC. De bestanden die via deze USB poort leesbaar zijn:  

 Afbeeldingen : .jpg, .bmp, .png 
 Films  : .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mkv, .rm, .rmvb, .mp4,  

  .mjpeg, .ts, .trp, .wmv, .asf, .flv 
 Muziek  : .wma, .mp3, m4a 

 
 
Stroomverbruik: �inke besparing met LED én goed voor het milieu!  
Met het Focus Touch LED scherm kunt u een flinke besparing op uw stroomkosten behalen. 
Een LED scherm gebruikt namelijk beduidend minder Watt dan een vergelijkbaar LCD scherm. 
Als u een LED touchscherm aanschaft, kiest u enerzijds voor verantwoord en energiezuinig 
presenteren, wat goed is voor het milieu en anderzijds voor een besparing in de stroomkosten. 
Een echt win-winsituatie! 
 
 
Garantie 
Onze specialisten bieden u service en ondersteuning van hoog niveau. Door gebruik van professionele 
onderdelen en door met zorg te produceren kunnen wij op onze touch monitoren nu standaard 3 jaar on-site 
SWAP garantie geven. Op de pc-module, liften en accessoires geven wij 1 jaar volledige garantie. Op pagina 12 
en 13 staan aanvullende voorwaarden genoemd. Vraag naar de specifieke garantievoorwaarden.  

 
 
Accessoires en montage 
Er zijn verschillende montageproducten verkrijgbaar, waardoor het scherm in hoogte kan worden versteld, 
elektrisch of handmatig. Daarnaast zijn er ook accessoires verkrijgbaar die het werken met het scherm nog 
aangenamer maken, o.a. inbouw-PC module, draadloos toetsenbord en muis, draadloze presenter en netwerk 
dongle. 
 
 
 
 
 
  

65”: Meest verkocht!  
Beste prijs/grootte verhouding  
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HOOGTEVERSTELLINGEN  
 
 

Wandmontage:  
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCD verenmechaniek   Elektrische lift   Wandsteun dubbele kolom  
Voor 65” en 70”    Enkele kolom wandmontage Ook voor zwakke wand 
Manueel hoog-laag   Elektrisch hoog-laag  Elektrisch hoog-laag 
55” of  65/70”    55”    55/65/70”  
14037.700 - 14037.701  140038.150   14038.191 
 
 
 
Verrijdbare oplossingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrijdbare standaard  Verrijdbare standaard  Verrijdbare standaard Tafelmodel 
Enkele kolom (Chief)  Dubbele kolom   Neigbaar als tafelmodel 
Vaste werkhoogte     Elektrisch hoog-laag  Elektrisch hoog-laag en  

elektrisch kantelbaar 
55”     55/65/70”    55/65/70”  
14038.161   14038.195   14038.178 
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SOFTWARE 
 

WizTeach 
Bij elk Focus Touch Gen 5s touchscreen verstrekken we gratis 
een licentiecode voor de onafhankelijke, interactieve, 
bekroonde WizTeach software. Deze licentie is geen 
abonnement en dus oneindig bruikbaar. U hoeft niet jaarlijks 
te betalen voor deze software. De rijke software is ook in een 
B2B modus te installeren.  
 
WizTeach is ontworpen voor gebruik met elk interactief 
whiteboard, een interactieve projector en alle touchscreens. 
Het is een verzameling van interactieve presentatiemiddelen 
over een breed scala aan onderwerpen. De WizTeach 
software kan naast elke andere softwareapplicatie worden 

gebruikt. U kunt de tools gebruiken naast bestaande applicaties, content en bronnen van uw keuze. Het is 
beschikbaar in 36 talen en geschikt voor Windows, Mac en Linux Ubuntu. WizTeach is ontworpen om 
presentaties en trainingen te verbeteren en nog interactiever en attractiever te maken!  
 
Beschikbaar in 36 talen 

Op dit moment is WizTeach beschikbaar in 36 talen, waaronder Nederlands, Engels, 
Spaans, Frans, Duits, Portugees, Arabisch, Chinees, Hebreeuws, etc. 
 
 

 

Naadloos in combinatie met desktop 
WizTeach is anders dan andere interactieve software. De software ligt zowel ‘over’ 
uw bureaublad, als ook over alle andere toepassingen op uw computer, zoals 
Microsoft Office-programma's (Word, Excel, PowerPoint, etc.), videosoftware, 
websites, etc. WizTeach staat gebruikers toe om vrij te bewegen tussen de 
applicaties en offline/online content.  

 

Uitgebreide bibliotheek 
WizTeach wordt geleverd met meer dan 3000 foto's, illustraties en animaties, die 
gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw presentaties of trainingen. 
Uiteraard kunt u zelf ook content toevoegen aan de bibliotheek, zodat u bepaalde 
afbeeldingen altijd snel bij de hand hebt.   
 

 

Bekroonde software 
WizTeach is in 2011 bekroond met een Tech & Learning Award of Excellence als een 
van de beste nieuwe ‘edtech’ producten van het afgelopen jaar. Edtech staat voor: 
Education Technology. Meer dan 160 producten werden getest als onderdeel van 
het Awards-proces en WizTeach kwam uit de bus als winnaar. 
 

 
Andere functies: 
 

 
  Veelzijdige toepassingen 

Van presentaties voor zakelijke doeleinden en 
opleiding voor het bedrijfsleven tot gebruik in het 
dagelijks onderwijs. 

 
Uitbreidbaar 
WizTeach kan worden uitgebreid met nieuwe 
gereedschappensets, die nieuwe mogelijkheden voor 
het creëren van content toevoegen. 

 
Opslaan van gebruikersinstellingen  
WizTeach slaat uw instellingen op zoals u hem 
achterliet. U hoeft het menu dus niet elke keer 
opnieuw in te stellen, zoals u het graag wilt hebben.  

Past binnen elke schermresolutie  
WizTeach content werkt op elke scherm-
resolutie, ongeacht de grootte van het scherm 
waarop het gemaakt is.  
 
Cross Platform 
WizTeach is beschikbaar voor Windows, Mac 
OS X en Ubuntu Linux. 
 
 
Gebruiksgemak 
Het eenvoudige ontwerp van WizTeach maakt 
het toegankelijk voor gebruikers van alle 
leeftijden en niveaus van computerkennis. 
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VIDEO CONFERENCING  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om eenvoudig en kosteloos het Focus Touch scherm te gebruiken voor video 
conferencing. Een losse webcam en een internetverbinding met Skype volstaat al. Hieronder noemen we nog een aantal 
gratis programma’s die op internet verkrijgbaar zijn. Meer informatie is te vinden op de genoemde websites.  
 

 Vyew.com 
Vyew heeft als doel online samenwerken makkelijker te maken, via de 
webbrowser. Er is een volwaardige gratis versie beschikbaar, wel voorzien van 
advertenties. De betaalde abonnementen geven extra functionaliteiten of extra 
capaciteit. Vyew is toe te passen voor bijvoorbeeld web-based presentaties, het 
hosten van webinars, team meetings of het ondersteunen van klanten; 
bijvoorbeeld in het geval van een helpdesk. Functies: samenwerken aan 
documenten of de inhoud ervan ter beoordeling presenteren. Online whiteboard 
waarop gebruikers van overal ter wereld samen meewerken aan of kijken naar 
een schets die zo gezamenlijk wordt opgebouwd. Er wordt ook VoIP wordt 
aangeboden wat het samenwerken vanzelfsprekend verbetert. De software draait via de webbrowser en gebruikt 
daarbij Flash. Dit betekent dat Vyew niet op alle desktops en tablets zal werken.  
I: www.vyew.com  
 

 Teamviewer 
TeamViewer verleent toegang op afstand en support via het internet. Binnen enkele seconden brengt het over de 
hele wereld een verbinding tot stand met elke PC of server. U kunt de PC van uw partner op afstand bedienen 
alsof u er zelf voor zit. 
Afstandsbediening / support:  

� Instant support op afstand – bij de klant hoeft niets te worden geïnstalleerd  
� Onderhoud op afstand – dag en nacht toegang tot externe computers en servers  
� Toegang op afstand – altijd en overal toegang tot uw gegevens en applicaties  
� Kantoor thuis – van thuis uit toegang tot uw computer op kantoor 

Meetings / presentaties  
� Online meetings – met maximaal 25 deelnemers  
� Presentaties – geef uw verkooppotentieel een boost  
� Cursussessie – kosten verminderen door cursus online te geven  
� Teamwerk – online tegelijkertijd samenwerken aan documenten 

Let op: TeamViewer is gratis voor alle niet commerciële gebruikers. Dit kan inhouden dat als het zakelijk wordt 
gebruikt en Teamviewer dit al zodanig kan beoordelen, de verbinding kan worden verbroken… 
I: www.teamviewer.com/nl/index.aspx 
 

 iVisit Presenter   
Hiermee kunt u face-to-face praten met uw vrienden, familie en collega's van overal. U kunt samen aan projecten 
werken door het delen van uw scherm, documenten en applicaties, tijdens een video conferentie. Gratis voor 
contact met 1 andere gebruiker. Voor 46 dollar per jaar tot 8 personen.  
I: www.ivisit.com 
 

 AnyMeeting 
AnyMeeting levert haar diensten zonder extra kosten, omdat de software wordt ondersteund door reclame. 
Advertenties verschijnen in een niet-indringende manier tijdens uw vergaderingen, ze zijn van hoge kwaliteit, en 
in het algemeen gericht op zakelijke professionals. 
I: www.anymeeting.com 
 

 BigBluebutton 
BigBlueButton is een open source web conferencing systeem, gebaseerd op meer dan 14 open source 
componenten en ontwikkelt tot een geïntegreerde oplossing die draait op een Mac, Unix of PC. Vooral gericht op 
toepassingen binnen het onderwijs.  
I: www.bigbluebutton.org 
 

 Jing 
Jing is een licht programmaatje voor het maken en delen van schermafbeeldingen. De gratis software verstopt 
zichzelf na installatie onder een zonnetje, dat (ver)schijnt bovenin je scherm. Je selecteert het deel van een 
scherm dat je wilt opslaan en kiest vervolgens voor het schieten van een momentopname (screenshot) of een 
video. Daarna deel je de afbeelding bijvoorbeeld via internet.  
I: www.jing.nl.softonic.com 

  



Power consumption*

55” LED monitor 65”  LED monitor 70” LED monitor 80” LED monitor
Resolution 1920 x 1080 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
Aspect ratio 16:9 16:9 16:9 16:9
Max display timing 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Screen diagonal 55” (139 cm) 65” (164 cm) 70” (178 cm) 80” (203 cm)
Active area 1210 x 680 mm 1428 x 804 mm 1539 x 865 mm 1805 x 1015 mm
Exterior dimensions W 1359 x H 829 x D 99,5 mm W 1594,5 x H 969 x D 111,5 mm W 1713 x H 1033 x D nnb W 1965 x H 1183 x D nnb
Surface Hardened glass 4 mm Hardened glass 4 mm Hardened glass 4 mm Hardened glass 4 mm
Pixel pitch 0,63 mm 0,744 mm 0,807 mm 0,904 mm

Screen type Anti glare Anti glare Anti glare Anti glare

Screen brightness 350 nits 400 nits 350 nits 300 nits
Response time 6,5 ms 5,5 ms 6 ms 6 ms
Contrast ratio 4000:1 5000:1 5000:1 3000:1
Viewing angle 178 degrees 178 degrees 178 degrees 178 degrees
Colors 16,7 mln 16,7 mln 1064 mln 1064 mln
Backlight type LED LED LED LED
Voltage 110-240 vac 50/60 hz auto switch 110-240 vac 50/60 hz auto switch 110-240 vac 50/60 hz auto switch 110-240 vac 50/60 hz auto switch
Power consumption 250 W 300 W 240 W 260 W
Operating temperature 0-40 degrees 0-40 degrees 0-40 degrees 0-40 degrees
Workable humidity 10-80% RH non condensing 10-80% RH non condensing 10-85% RH non condensing 10-80% RH non condensing
Weight monitor 40 kg 66 kg 86 kg 110 kg
Mechanical Metal frame, fanless design Metal frame, fanless design Metal frame, fanless design Metal frame, fanless design

Video Input HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x,
USB 2x, S-Video 1x

HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x,
USB 2x, S-Video 1x

HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x,
USB 2x, S-Video 1x

HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x,
USB 2x, S-Video 1x

Video Output VGA 1x, CVBS 1x VGA 1x, CVBS 1x VGA 1x, CVBS 1x VGA 1x, CVBS 1x
Audio Input S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x
Audio Output CVBS 1x CVBS 1x CVBS 1x CVBS 1x
Speaker 2x10 W 2x10 W 2x10 W 2x10 W
Display control RS232, IR remote control RS232, IR remote control RS232, IR remote control RS232, IR remote control
Touch technology Optical, multi touch Optical, multi touch Optical, multi touch Optical, multi touch
Input method USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Touch durability At least 7 years At least 7 years At least 7 years At least 7 years
Scanning speed 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms
Touch Resolution 32768 x 32768 32768 x 32768 32768 x 32768 32768 x 32768
Minimum touch object 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Operating System Windows 7, Windows XP SPS3, 
Windows Vista, Mac OS  X

Windows 7, Windows XP SPS3, 
Windows Vista, Mac OS  X

Windows 7, Windows XP SPS3, 
Windows Vista, Mac OS  X

Windows 7, Windows XP SPS3, 
Windows Vista, Mac OS  X

Wallmount Included, 676 x 340 mm Included, 600 x 407 mm Included, 730 x 407 mm Included, 730 x 407 mm

PC module sold separately Call for specs Call for specs Call for specs Call for specs
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Specs PC Module M06/2012 
  
CPU Intel Core i5 2300 
Moederbord P8H61 chipset: Intel H61 
Video Intel HD Graphics 2000 
Geluid VIA 8kanaals HD audio codec 
NIC Integrated RTL 8111E 10/100/1000M Base T Lan 
Geheugen 4GB DDR3 
Harddisk  500GB 2.5" SATA 
Operating system Windows 7 / Windows XP (meerprijs) 
USB poort 6 
Netwerk interface  1 
VGA output 1 
HDMI poort 1 
DVI poort 1 
Earphone output 1 
MIC input 1 
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