
LEADING INNOVATIVE SOLUTIONS



HÈT INTERACTIEF ECOSYSTEEM VOOR
JE WERKPLEK

Technologie en mobiele devices zijn de basis geworden van de 
werkplek. Eenvoudig verbinden met het netwerk en met andere 
devices is hierbij een must. Newline introduceert een nieuw 
interactief ecosysteem voor je werkplek. 

Dankzij de innovatieve digitale tools bij dit systeem kun je 
sneller en efficiënter verbinden en werken. Het Newline 
interactief ecosysteem maakt vergaderen, lesgeven, 
conferencecallen en samenwerken professioneler, makkelijker 
en leuker! 
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NAADLOOS GEINTEGREERD IN EEN 
COMPLETE LIJN VAN KWALITATIEVE 
TOUCHSCREENS

DEEL EENVOUDIG JE SCHERM MET NEWLINE CAST.
DRAADLOOS, SIMPEL EN VEILIG

Newline Cast is een slimme oplossing waarmee je eenvoudig draadloos kan presenteren via elk 
beschikbaar netwerk. Of het nu je mobiele netwerk is of een beschikbaar WiFi netwerk. 
Newline Cast werkt met alle moderne laptops, tablets, telefoons en browsers. Deel gemakkelijk 
foto’s, video’s, links en bestanden. Je kunt deze bestanden vanaf het panel én vanaf je mobiele 
apparaat bedienen en bewerken.

Het interactief ecosysteem van Newline is een digitale 
werkomgeving met slimme tools waarmee je sneller, 
gemakkelijker en efficiënter kunt werken. Ontdek alle 
tools en ervaar hoe Newline jouw werkplek kan 
transformeren!

NEWLINE  
INTERACTIEF ECOSYSTEEM

Werkt met:

Meerdere 
gebruikers

Netwerk 
onafhankelijk

App Beveiliging op 
enterprise-niveau

Tweerichting 
annotaties
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EENVOUDIG BEHEER VAN TOUCHSCREENS

Het centraal beheren van al je Newline touchscreens wordt super gemakkelijk met 
Newline Display Management. Via een veilig en afgeschermd webportaal beheer je al 
je Newline touchscreens op elke willekeurige locatie, die zijn aangesloten op internet. 
Zo kun je voor alle touchscreens instellingen configureren, apps installeren en foto’s, 
video’s of noodberichten uitzenden. IT-beheerders kunnen zelfs op afstand 
ondersteuning bieden aan gebruikers met spraak en video! 

PRESENTEER EN INSPIREER JE PUBLIEK

Met de krachtige Newline Broadcast tool deel je content vanaf het touchscreen met 
iedereen die deelneemt aan jouw presentatie of les. Je nodigt eenvoudig tot 200 
deelnemers uit die met hun mobiele apparaat verbinding kunnen maken. Het maakt 
niet uit of je in dezelfde meeting room, klaslokaal of collegezaal bent, vanaf elke plaats 
in de wereld kun je deelnemen via het internet.



VERSCHILLENDE LOCATIES, DEZELFDE DIGITALE WERKOMGEVING!

Werk samen met collega’s op verschillende locaties alsof ze naast je staan.
Newline Workspace is de enige oplossing die video-chat, whiteboard-sessie en het 
bewerken van documenten in één omgeving samenbrengt. Werk samen aan ideeën, 
annoteer, communiceer en bewerk Word, Excel, Powerpoint of PDF documenten in 
realtime. Alle zaken die gedeeld worden zijn beveiligd met end-to-end encryptie.
In de Newline workspace draait alles om “dingen gedaan krijgen!”

PERSONALISEER JOUW DIGITALE ECOSYSTEEM, 
BEHEER JOUW DIGITALE WERELD

Log probleemloos in met behulp van je Microsoft-inloggegevens. En start snel je agenda, 
vergaderingen en gewenste toepassingen op het touchscreen. Deze ultieme high-end tool 
is ontworpen voor veilige, gemakkelijke en gepersonaliseerde toegang tot het Newline 
touchscreen.
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Artist: @franplobato

NEWLINE  
TOUCHSCREENS

DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN INSPIRERENDE ERVARING

Het interactief ecosysteem is gebaseerd op een volledige reeks krachtige Newline 
touchscreens, ontworpen voor iedere omgeving. Van meeting room tot klaslokaal, 
van huddle space tot kantoor. Newline touchscreens zijn verkrijgbaar van 65” tot 
98”. Allemaal met indrukwekkende beeldkwaliteit en een intuïtieve schrijfervaring. 
Ontdek welk Newline touchscreen het beste bij jou past!



X Serie
X SERIE DÈ ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR JE MEETING ROOM

De Newline X-Serie is een unieke alles-in-één oplossing waarmee je efficiënt gelijktijdig kunt 
samenwerken en vergaderen op verschillende locaties. De twee ingebouwde groothoekcamera’s 
zorgen ervoor dat iedereen aan de vergadertafel goed zichtbaar is. Je stem is duidelijk hoorbaar 
zonder echo dankzij de ingebouwde microphone array. Het glas van de X-serie is optical bonded 
en zorgt hierdoor voor een ultrawijde kijkhoek. Waar je ook zit in de meeting room, het beeld en 
de kleuren zijn altijd helder. Een ander voordeel van optical bonding is dat het je een 
nauwkeurige schrijfervaring geeft. Samen met de geavanceerde InGlass technologie zorgt dit 
voor een super intuïtieve schrijfervaring. Bijna alsof je op papier schrijft! 

Met de X-serie deel je gemakkelijk spraak, video, data en aantekeningen. Werk gelijktijdig op het 
gedeelde whiteboard in combinatie met video waardoor het lijkt alsof je naast elkaar staat. Met 
de Newline X-serie kun je efficiënter samenwerken, met het grootste gemak conferencecallen en 
vergaderen zonder extra kabels of andere beperkingen.

De Newline X-serie bevat de volgende optionele interactieve ecosysteemtools:

Microfoonarray Superieure Touch Ingebouwde 
camera’s       

Annoteren Draadloos 
connecteren

Win/iOS/Android  
compatibiliteit

Collaboration   
Hub    

Beveiliging op 
enterprise-niveau



VN Serie

RS Serie Artist: @franplobato

VN SERIE   VEELZIJDIG ÈN UNIEK

De VN-serie is het meest veelzijdige touchscreen van Newline, onder andere geschikt voor 
klaslokalen, collegezalen, kantoren, meeting rooms en huddle spaces. Een all-round touchscreen 
voor iedereen. Ook het glas van de VN-serie is optical bonded en zorgt hierdoor voor een 
ultrawijde kijkhoek. Waar je ook zit het beeld en de kleuren zijn altijd helder. Ook zorgt 
optical bonding voor een super nauwkeurige en intuïtieve schrijfervaring. Zo wordt schrijven op 
een touchscreen bijna net zo natuurlijk als schrijven op papier! 

RS SERIE   DE IDEALE KLASLOKAAL OPLOSSING

De RS-serie is gebruiksvriendelijk en speciaal ontwikkeld voor onderwijs. Met de unieke 
Newline sneltoetsen navigeer je gemakkelijk van Windows naar Android en van je 
favoriete programma naar elke aangesloten bron. Je hebt je whiteboard en annotatietools 
altijd bij de hand. Ook de kwaliteit van Newline komt in de RS-serie duidelijk naar voren. 
Helder beeld met levendige kleuren en een intuïtieve schrijfervaring met herkenning van 
pen, vinger en handpalm. Samen met de bijgeleverde ecosysteem-tools wordt lesgeven op 
een RS-serie touchscreen echt gemakkelijk! 

Newline VN-serie bevat de volgende optionele interactieve ecosysteemtools:

Newline RS-serie bevat de volgende optionele interactieve ecosysteemtools:

Optical    
Bonding

Maximale 
kijkhoek

Superieure Touch Annoteren Draadloos 
connecteren

Win/iOS/Android  
compatibiliteit   

Collaboration   
Hub    

Intuïtieve 
gebruikersinterface 

Diverse aansluit-
mogelijkheden

Intelligente 
touchfuncties

Schaalbaarheid      Draadloos 
connecteren  

Win/iOS/Android  
compatibiliteit

Annoteren  Gepersonaliseerde 
gebruikersinterface   

Rank Design 2019 Newline Interactive Inc. Specificatie kan per regio verschillen, neem voor meer informatie contact op met onze lokale kantoren. Feitelijke producteigenschappen en specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit materiaal kan bedrijfsnamen en handelsmerken van derden bevatten die respectievelijk eigendom zijn van derden.
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