
Clickshare 
Conference ile
muhteşem 
şeyler 
gerçekleşir



Yeni 

Conference’a hoş geldiniz 



Tarih boyunca insanlar birlikte 
çalışmıştır. Değerli olan her şey 
paylaşımda bulunarak, başkalarını 
dinleyerek ve bunun üzerine gelişim 
sağlayarak başlamıştır. 

Yine de birlikte çalışmanın neden bazen işe yarayıp 
bazen işe yaramadığının açıklaması aynıdır: 
Farklılıklar. İşte bu yüzden ClickShare Conference'ı 
geliştirdik. ClickShare Conference, çalışanların 
daha rahat ve özgürce birbirini anlamasına, kolay 
ve basit yoldan etkileşim kurmalarına olanak sağlar. 
Bu çalışma şekli sağlandığında, toplantıların daha 
etkin olacağına inanıyoruz. Toplantıların enerjisi ve 
akışı artıyor, katılımcıların birbirine bağlı ve sıkı bir 
şekilde çalışmasına olanak sağlanıyor. Bu sayede 
şirketler yenilikçi fikirlerle dolu topluluklara evriliyor.

ClickShare Conference ile
muhteşem şeyler
gerçekleşir.



ClickShare
Conference ile
kusursuz video 
konferans 
deneyimi!
Kablosuz konferans deneyimi artık 
Türkiye’de. Toplantı odası konsepti hiç 
olmadığı kadar hızla değişecek.
Her geçen gün insanlar daha esnek ve uzaktan çalışmaya alışırken, 
ofis alanları ve ‘’toplantılar’’ da radikal olarak değişime gidiyor. Çalışma 
alanlarındaki bu devrim, insanların daha verimli ve üretken olmasına 
olanak sağlıyor.  Aynı zamanda gelecekteki büyümenin, herkesin 
kolaylıkla etkileşim kurabilmesi, birbirine bağlanabilmesi ve 
çalışabilmesini sağlamaya bağlı olduğunu bilen işletme liderleri için 
yeni mücadele alanları yaratıyor.

Çalışanlar son altı 

ayda ortalama altı 

farklı konferans 

çözümü kullandı. 

Future of Meetings 
Resarch, ClickShare



Cevap ClickShare 
Bu güçlü sezgisel teknoloji sayesinde 
çalışanlar nerede olursa olsun daha 

sıkı, verimli ve rahat çalışabilir.

ClickShare, kablosuz konferans 
alanında yeni bir çağ başlatıyor. 
Dönüşümden geçen iş birliği ve 

konferans ile çalışanlarınız sadece tek 
bir tıkla bir arada sorunsuzca 

çalışabilir.

Çalışanların birbirine yakın 
çalışmasını nasıl 
sağlıyorsunuz?

İşletmedeki herkesi birbirine 
sorunsuzca nasıl 
bağlayabilirsiniz?

Hem bunların hepsini yapıp 
hem de sorunsuz teknoloji 

nasıl elde edebilirsiniz?



Kendi toplantı 
deneyiminizi
yanınızda 
getirin 
Bugünün değişen iş dünyasında 
çalışanlar kendi cihazlarına, 
alışkanlıklara ve beklentilere 
sahiptirler. Toplantılara kendi 
bilgisayar yada mobil cihazları ile 
kolaylıkla başlamak isterler. Zaten 
olması gereken de budur.
Yeni ClickShare Conference ile seçtiğiniz herhangi bir 
konferans aracı ile çalışabilirsiniz. Sizi en verimli kılacak 
araçlarla... Ekran ve hoparlörden kameraya, odadaki her 
şey, dizüstü bilgisayarınızda bütünleşir. Bu sayede geniş 
çaplı medya ve işlevi paylaşabilirsiniz.

Zaman kaybına son 
Hepimiz böyle bir toplantıya katılmışızdır. Sanki hiç 
başlamayacak gibi görünen toplantılar. Böyle 
toplantılarda hiç kimse doğru kabloyu bulamaz veya 
herkesin farklı bir dahili numarası vardır. Bilgi işlem 
departmanı aceleyle aranır ve sorunun çözülmesi için 
süreç başlar.

Yeni ClickShare Conference sayesinde çalışanlarınız ve 
müşterileriniz bu tür toplantılara katılmayacaklar. Hem de 
asla. Toplantı odasına girdikten sonra  bağlantı kurup 7 
saniye içinde çalışmaya hazır olursunuz. Her şey bu 
kadar hızlı ve basit.

Çalışanların
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toplantılar için istedikleri 
konferans çözümünü 
seçiyor* 

K
u
su

rs
u
z 

T
o
p
la

n
tı
 a

ra
şt
ır
m

a
sı

, 
C
lic

kS
h
a
re

 



Butt   n

kolaylığı
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ClickShare Conferencing 
Button ve ClickShare 
Collaboration Uygulaması 
birlikte çalışarak zengin ve 
sorunsuz bir toplantı 
deneyimi sunar.

uygulamanın



ClickShare
Conference
Button 

Button ve 
Collaboration 
Uygulamasına 
kısa bir bakış

ClickShare Conference 
Button'u dizüstü 
bilgisayarınıza takın, 
uygulamayı başlatın ve 
tıklayın

Saniyeler içinde odadaki kamera, soundbar 
hoparlör ve diğer AV USB çevre birimlerine* 
otomatik olarak bağlanırsınız ve böylece 
daha iyi ve daha sürükleyici bir toplantı 
deneyimi elde edebilirsiniz. Her şey dizüstü 
bilgisayarınızın bir parçası haline gelir.

Daha geniş görüş açısı, daha kaliteli ses ile 
ayrıca video yu da birleştirebilirsiniz. Üstelik 
bunların hepsini kablosuz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Kablo ve karmaşaya 
gerek yok. Sadece rahat paylaşım var.

Yeni Özellik;
Quick Button 

Yeni 
ClickShare
Collaboration 
App
Daha güçlü iş birliği için
farklı özellikler

Yeni ClickShare Uygulaması sayesinde iş birliği, hiç olmadığı 
kadar kolay. Uygulama toplantı odasına hemen bağlanır ,ekran 
paylaşımı ve gelişmiş özellikleri bir arada sunar. Uygulama, 
masaüstü bilgisayar, Android ve iOS gibi tüm mobil cihazlarda 
çalışır. Her geçen gün gelişen özelliklere yeni ClickShare 
uygulaması ile erişebilirsiniz.

• Duraklatma: bir sonraki gösterilecek dosyayı hazırlarken 
toplantı odası ekranındaki görüntüyü dondurabilirsiniz

• Pencere seçimi: Bilgisayarınızdaki tüm açık 
pencerelerden sadece paylaşmak istediğiniz uygulamayı
veya belgeyi seçin ve paylaşın

• Moderasyon: toplantının kontrolü sizde. Uygulama ya
da button ile katılımcıların paylaşacağı dosyaları
önizleme ve yönetim hakkınız bulunuyor

• Genişletilmiş masaüstü: Bilgisayarınızdan paylaşım 
yapmak ve aynı anda not almak istiyorsanız idealdir

• Etkileşim: annotation ve blackboard özelliğiyle zengin iş

birliği 

• Ana ekranın görüntüsü paylaşma: ana ekranı kişisel 
cihazınızdan görüntüleyin ve konferans çözümünüz ile 
uzaktan katılımcılarla paylaşın

Conferencing Button 

• Takın ve kablosuz konferansa

anında erişim sağlayın 

• Tek tıklama ile ekran paylaşın 

• İşlevsel tasarım sayesinde misafirlerinize 
kullanım kolaylığı sağlayın

Collaboration Uygulaması 

• Görüşmeye kolayca katılın

• Gelişmiş iş birliği özelliklerine erişin 
(pause özelliği, pencere seçimi, 
moderasyon, etkileşim, ikinci ekran gibi)

Yeni fonksiyonlar; 
ekrandan laptop’a 

Her toplantıyı kolaylaştırma gücüne sahip yeni bir 
fonksiyon. Quick Button sayesinde paylaşılan 
ekranın bir kopyasını kendi laptop’unuzda 
görüntüleyebilirsiniz ve böylece detayları takip 
kolaylaşacaktır. Aynı zamanda paylaşmak 
istediğiniz dosyayı seçme veya hoparlör ses 
seviyesi ve kamera yakınlaştırma özelliği gibi 
ayrıntıları kontrol edebilirsiniz.



Üç kat 
daha 
uyumlu
Değişen konferans dünyasına 
mümkün olduğunca fazla kişiyi 
katmak için yeni ClickShare 
Conference, her iş birliği 
teknolojisini tanır ve bu 
teknolojilerle doğrudan çalışır.

Çoklu esneklik
Dizüstü/Masaüstü bilgisayarınız, 

tabletiniz veya akıllı 

telefonunuzla uyumludur 

Konferans platformunuzla 

(UC) birlikte uyumlu çalışır 

Yeni ClickShare Conferencing 

Button'ı kullanırken istediğiniz 

çevre birimlerine* (hoparlör, 

web kamera, soundbar) 

anında bağlanır 



Acil bir görüşmeden 
planlı toplantılara 
kadar aynı deneyim 
Yeni ClickShare Conference ile 
şirket içindeki herkes (nerede ve 
nasıl çalışırsa çalışsınlar) 
kusursuz bir konferans 
deneyiminin tadını çıkarabilir.

Aslında teknoloji son derece basit ve sezgiseldir. 
Herkes istediği yerde toplantı başlatabilir. 
Uygulamayı başlatmanız veya Button'ı takmanız 
yeterlidir. Böylece ihtiyacınız olan her şey size 
otomatik olarak sunulur.

Küçük bir kahve molası görüşmesinde veya toplantı 
odasındaki resmi bir sunumda yeni ClickShare 
Conference, çalışanların tek bir tıklamayla 
muhteşem şeyleri başarmalarına yardım eder.

Çalışanların 

     %50’si

odanın uygunluk 
durumunun sıkça 
karşılaşılan bir sorun 
olduğunu söyledi. 
ClickShare, küçük  
alanları bile muhteşem 
toplantı odalarına 
dönüştürür.

Future of Meetings Resarch, 
ClickShare 



Her yerde 

kullanılabilir 
Yeni ClickShare Conference, işletmenize 
kusursuz bir şekilde uyum sağlamak ve 
onunla birlikte gelişmek üzere tasarlandı. 
Bu yüzden yapabileceğiniz en akıllı 
yatırımlardan biridir.

Network’ünüz için 
tasarlandı
Ethernet üzerinden ağa bağlanırken 
veya tüm ClickShare birimleri için 
özel bir VLAN oluştururken ağınıza 
mükemmel bir şekilde entegre olur.

Tasarım açısından 

güvenli 

Yaptığınız her paylaşım yada 
görüşme şifrelenir. Böylece 
ağınızla uyumlu hale gelip 
güvenlik ilkelerine uygun 
hareket eder.

ISO 27001 onaylı 

ClickShare ISO 27001 
Sertifikası alan ilk kablosuz 
görüntüleme teknolojisidir.

Yönetim paneli 

ClickShare'i işletmenizde 
yönetmek, XMS (Bulut) Yönetim 
Platformumuz sayesinde çok 
basittir. Birimler, bir paneldeki 
uygun kilit bilgilerle kolaylıkla 
bulunur ve yönetim konsoluna 
eklenir. IT yöneticileri uzaktan 
müdahalede bulunabilir.

Entegre veriler 

Toplantı odalarının ne sıklıkta 
kullanıldığı ve yoğun yada sakin 
dönemlerde insanların
ClickShare'i nasıl kullandığıyla 
ilgili verileri anında aldığınızı 
hayal edin. XMS (Bulut) Yönetim 
Platformunun veri modülüyle iş 
yerindeki toplantıları takip edebilir 
ve çalışma alanınızı daha verimli 
yönetebilirsiniz.

Daima güncel 

Yeni ClickShare her zaman yeni 
kalır. XMS (Bulut) Yönetim 
Platformu konsolu veya manuel 
olarak, planlanmış saatlerde 
otomatik olarak güncellenebilir. 
Rekabet üstünlüğünü elde etmek 
için en güncel kablosuz konferans 
sürümüne sahip olacaksınız.

SmartCare 

Beş yıllık garanti, XMS veri 
modülü ve aynı zamanda yardım 
masasına gelişmiş erişimi içerir.



ClickShare Conference 

Collaboration yönetimi & konferans, 5 yıllık garanti, 
ücretsiz güncellemeler, XMS verileri & gelişmiş destek CX-20 CX-30 CX-50

ClickShare Button
Takın ve kolaylıkla paylaşım yapın

1 2 2

ClickShare Collaboration App
Kolaylık sağlayan iş birliği için pause, dosya seçimi, moderasyon gibi özellikleri kullanın

Evet Evet Evet 

ClickShare Uygulaması - Gelişmiş Algılama
Odaya girdiğiniz andan itibaren gelişmiş algılama özelliği ile bağlanıp ve tek bir tıkla paylaşım yapın 

Masaüstü ve Mobil Masaüstü ve Mobil Masaüstü ve Mobil 

Full BYOD desteği 

Airplay, Google Cast, Miracast ve yerel uygulamaları destekler 

Evet1 Evet1 Evet 

Ekranda eş zamanlı kaynak paylaşımı 1 2 2 

Dokunmatik ekran desteği ve etkileşim 

Annotation (ekrandan bilgisayar kontrol etme) ve blackboarding özelliği
- Evet Evet 

Ana ekran görüntüsü paylaşma
Toplantı odası ekranının bir kopyasını kendi cihazınızda görüntüleme

Evet Evet, moderasyon ile birlikte Evet, moderasyon ile birlikte 

Kablosuz Konferans 

Room Dock: Odadaki kameraya, hoparlörlere ve mikrofona kablosuz olarak bağlanın 

Evet Evet Yüksek kalite 

Codec ve UC&C platformunu destekler Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Cisco WebEx, Zoom, Cisco Spark,
GoToMeeting, BlueJeans, Slack ve diğer birçok uygulamayla uyumludur

Evet Evet Evet 

Odadaki diğer cihazları destekler
USB hoparlörleri, kameraları ve All-in-One çözümleri destekler* 

Evet Evet Evet 

Kurumsal düzeyde güvenlik ve entegrasyon Evet Evet Evet 

Merkezi yönetim ve raporlama 

XMS Edge veya XMS Cloud üzerinden kullanılabilir 

Evet Evet Evet 

Eş zamanlı bağlantı desteği 

İkili network bağlantısını ve Miracast'ı Room Dock ile birleştirme imkânı
– – Evet 

SmartCare 

5 yıllık servis garantisi, XMS verileri ve gelişmiş destek 

Evet Evet Evet 

Çıkış çözünürlüğü  (Output) 4K UHD 4K UHD 4K UHD 

Video girişi – – HDMI 

G/Ç 2x USB, LAN 2x USB, LAN 4x USB, LAN, SPDIF, jack 

1 Miracast desteği yapılandırmaya bağlıdır Özelliklerin tamamı başlatıldıktan sonra sunulmayacaktır; en son güncelleme için lütfen barco.com/clickshare adresini inceleyin 



ClickShare 
kablosuz sunum 

Klasik ClickShare'i mi arıyorsunuz? Endişelenmeyin. 
Dünya çapında lider kablosuz sunum çözümleri ile küçük 
yada büyük ve planlı toplantılara kadar paylaşım deneyimi 
sunuyoruz.

CS-100 

Hızlı görüşme 

CS-100 CSE-200 CSE-200+ CSE-800 

Kullanım alanları Huddle space küçük toplantı 

odası 

toplantı odası toplantı odası Büyük ve VIP
toplantı odası 

ClickShare Buttons

Takın ve kolaylıkla paylaşın - 1 2 2 4 

ClickShare Masaüstü 
Uygulaması 

Evet Evet Evet Evet Evet 

BYOD desteği 
Android ve iOS 

uygulaması 

- 

Android ve iOS 
uygulaması 

- 

Android ve iOS 
uygulaması 

Airplay, Google 

Cast 

Android ve iOS 
uygulaması 

Airplay, Google 

Cast, Miracast 

Android ve iOS 
uygulaması 

Airplay, Google 

Cast 

Merkezi yönetim 

XMS Cloud üzerinden 
Evet Evet Evet Evet Evet 

Dokunmatik ekran desteği 
- - Evet Evet Evet 

Interaktif kullanım
Blackboarding ve annotation
yapın

- - - Evet Evet 

HDMI bağlantısı 

1x HDMI çıkışı 1x HDMI çıkışı 1x HDMI çıkışı 

1x HDMI 4K 

çıkışı 

1x HDMI girişi 

2x HDMI 4K 

çıkışı 

2x HDMI 4K girişi 

Ağ bağlantısı 
LAN LAN LAN 

LAN + 

WiFi istemcisi 
2x LAN 

Clickshare 
Button ile

muhteşem şeyler 
gerçekleşir



Görüntüleme uzmanlarından;
Barco kurum, sağlık ve eğlence 
alanlarına yönelik profesyonel 
görüntülemede bir dünya lideridir.

*Teyit edilen çevre birimlerinin listesini web sitemizde bulabilirsiniz. Belirtilmeyen çevre birimlerinin test edilmesi ve ClickShare Conference ile çalıştığının onaylanması 
gerekir. 
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