Memajukan Bisnis Anda
Melengkapi solusi korporasi end-to-end untuk ketahanan di
tempat kerja dan kolaborasi lintas tim.
© 2021 BenQ – semua hak dilindungi undang-undang.

Menyelesaikan Pekerjaan dengan BenQ
BenQ memahami bisnis. Selama 36 tahun terakhir, proyektor dan monitor kami untuk kelas perusahaan telah
membantu perusahaan-perusahaan menjadi yang terdepan. Dalam beberapa dekade terakhir, kami telah
berkembang guna mengembangkan dan memberikan solusi tampilan yang bahkan lebih baik yang dirancang
untuk meningkatkan produktivitas dan utilitas ruang kerja Anda yang ada. Lebih dari sekadar TV atau signage
standar bagi Anda, tampilan korporasi interaktif dan non-sentuh BenQ dilengkapi dengan fitur-fitur perangkat
lunak dan perangkat keras inovatif yang membantu Anda bekerja secara lebih cerdas dan meningkatkan
kualitas output Anda.

Future-proof bisnis Anda
Perubahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk itu? Agar
organisasi Anda dapat berkembang di tengah-tengah tantangan, tim Anda perlu dilengkapi dengan solusi
fleksibel dan cerdas agar memungkinkan mereka untuk cepat beralih ke mode kerja yang lebih tangguh
seperti hybrid working untuk kelangsungan usaha yang lebih baik.

Mencakup Semua Hal Pokok
Entah Anda sedang berencana memperbarui seluruh kantor Anda atau hanya ingin melengkapi ruang rapat
Anda, BenQ menawarkan portofolio solusi lengkap yang mencakup semua jenis kebutuhan display. Mulai dari
signage menarik di bagian lobi, pengaturan streaming video berkualitas tinggi, sampai display interaktif untuk
kebutuhan kerjasama, kami siap membantu Anda.

Bekerja Sama dengan Para Pemimpin Industri
Solusi tampilan BenQ bermitra dengan dan disertifikasi oleh para pemimpin dunia lain seperti Microsoft,
Amazon, dan VMware, sehingga menjamin kinerja dan kompatibilitas luar biasa.

Mitra Display BenQ

Kamera konferensi 20x zoom

Solusi Korporasi Kami
Temukan penawaran BenQ untuk korporasi. Lebih dari sekadar monitor atau proyektor, kami
menyediakan solusi tampilan yang secara efektif mengubah cara Anda bekerja.

Display ruang rapat berukuran 86’’

Display interaktif berukuran 65’’
Tampilan Interaktif

Mendorong batas kolaborasi dengan tampilan layar sentuh yang
dirancang untuk kerja sama secara langsung dalam pengaturan
tatap muka dan hybrid
Tampilan korporasi

Untuk layar pada signage digital dan ruang rapat format besar,
tampilan korporasi BenQ dirancang dengan keserbagunaan.

Presentasi nirkabel

Aksesoris

Memperluas potensi display BenQ Anda dengan add-on yang
memenuhi kebutuhan Anda yang paling akurat.

Perangkat lunak

Dengan aplikasi dan platform yang dapat diakses yang dibuat
khusus untuk kolaborasi dan manajemen, segala yang Anda
butuhkan telah tersedia.

Menaikkan level ruang kerja Anda

Ruang kumpul
Miliki kebebasan untuk
mengeksplorasi ide-ide
semaksimal mungkin dalam
ruang yang dirancang untuk
kolaborasi langsung.
Ruang konferensi

Ruang rapat

Memulai bisnis tanpa repot
menggunakan solusi tampilan
profesional untuk rapat hybrid.

Dengan ruangan yang
lengkap untuk presentasi
dan konferensi, cukup
masuk dan langsung
memulai rapat.

Ruang pertunjukan

Ruang Kontrol IT

Tampilan yang ramping dan
terkalibrasi warna serta
instalasinya memungkinkan
Anda menampilkan produk
terbaik Anda.

Memantau dan mengelola
asset perusahaan dengan
mudah melalui dasbor
langsung yang sangat luas.

Pintu masuk
Melindungi kesejahteraan
karyawan dan tamu Anda
melalui skrining suhu tanpa
kontak.

Kantor SDM
Mendorong advokasi
perusahaan dan tetap
memberikan informasi
kepada karyawan melalui
sistem broadcast
(penyiaran) terpusat.

Ruang demo
Menyelenggarakan demo
langsung dan Tanya Jawab
untuk menjangkau lebih banyak
pelanggan secara langsung
melalui live streaming berkualitas
tinggi.
Lobi

Menaikkan level ruang kerja Anda
BenQ menawarkan portofolio lengkap untuk solusi level perusahaan guna meningkatkan ruang
kantor yang dirancang untuk berbagai skenario pekerjaan.

Membuat tamu terkesan dengan
video wall ekstra besar yang
menunjukkan penawaran terbaik
dari perusahaan Anda.

Ruang kumpul

ruangan kecil untuk ide-ide besar
Tampilan

Kamera

Mengakomodasi
< 5 orang

~10ft (3m)

Jarak pandang
~ 10 kaki (3m)

Benar-benar tidak ada yang tahu kapan sebuah
terobosan akan menghantam Anda. Dan ketika hal
itu terjadi, Anda harus siap untuk mendapatkannya
dan meningkatkannya bersama rekan-rekan Anda.
Sempurna untuk rapat ad hoc yang cepat dan sesi
curah pendapat dadakan, ruang kumpul yang
dilengkapi dengan tampilan layar sentuh interaktif
memungkinkan rekan-rekan kerja untuk mencari
ide-ide dengan bebas melalui cloud whiteboarding
dan fitur-fitur kolaboratif lainnya.

Video produk CP

EZWrite

Semua dalam sekejap
Perlu membuka beberapa aplikasi atau file pekerjaan? Mengurangi waktu
yang diperlukan untuk tetap beralih dari satu jendela ke jendela lain.
Bekerja dengan mudah pada dua aplikasi sekaligus dengan mode Duo
Windows atau Duo OS. Dilihat pada tampilan perusahaan format besar
seperti DuoBoard BenQ, Anda dan tim memiliki lebih banyak ruang untuk
melihat semua detailnya.

DuoBoard 65”

Pelajari Lebih Lanjut

Whiteboarding di level yang lebih tinggi
Melakukan lebih banyak hal daripada sekadar menulis. DuoBoard BenQ
dilengkapi dengan EZWrite, solusi cloud whiteboarding yang memungkinkan
beberapa pengguna untuk menulis atau membuat sketsa di papan tulis yang
sama pada saat bersamaan, baik secara langsung pada DuoBoard maupun dari
perangkat seluler mereka sendiri. Dengan EZWrite, Anda juga dapat
memperluas permukaan menulis Anda, mengimpor foto dan tangkapan layar
(screenshot), dan merekam sesi Anda.

EZWrite
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Mencari yang non-sentuh?

Pekerjaan yang bergerak bersama Anda

Jika Anda hanya ingin menyajikan konten, BenQ menawarkan CS, tampilan
ruang rapat profesional dengan fitur-fitur dan add-on yang memungkinkan
Anda untuk berbagi slide dan file multimedia secara nirkabel. Juga mendukung
mode kerja Duo dan cloud whiteboarding untuk kolaborasi saat itu juga.

Jangan terjebak ketika Anda sedang sukses. Dipasang pada troli display yang
dapat memutar BenQ, DuoBoard menjadi mobile. Jika Anda perlu berganti
ruang, Anda dapat dengan mudah membawa pekerjaan Anda dan
melanjutkannya. Dan karena bingkainya berputar hingga 90°, Anda dapat
menggunakan whiteboard pada mode portrait dan melihat sesuatu dari sudut
yang berbeda— secara harfiah.
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CS6501

Memulai panggilan video dengan mudah
TTY21

Pasangkan CS dengan Camera DVY21, kamera konferensi video kompak
yang menghasilkan kualitas video Full HD dengan bidang pandang yang luas.
Sempurna untuk pertemuan antara dua orang atau sesi kelompok kecil.
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DVY21

Ruang rapat

Ruangan berukuran sedang untuk semua keperluan
Tampilan

Kamera

Mengakomodasi
< 10 orang

~15ft (4.5m)

Jarak pandang
~ 15 kaki (4,5m)

Hal paling umum dari semua ruang kantor, ruang
rapat memberikan area pribadi kepada karyawannya
untuk berbagi ide, mempresentasikan rencana, dan
mendiskusikan masalah-masalah dengan kolega
mereka.
Ruang rapat yang baik memungkinkan siapapun
untuk masuk dan memulai presentasi atau panggilan
video tanpa terhalang oleh masalah perangkat keras
atau perangkat lunak. Dengan mempertimbangkan
hal tersebut, ruang ini perlu dilengkapi dengan
tampilan yang dirancang untuk berbagi layar dengan
mudah dan konferensi video yang lancar.

Video demo CS

Presentasi dengan percaya diri

Memesan ruangan dengan mudah

Fokus pada rapat Anda dan BenQ akan mengurus
sisanya. Dibuat untuk pertemuan langsung dan hybrid,
CS memiliki OS sendiri yang mudah digunakan sehingga
Anda dapat langsung memulai panggilan video dari
tampilan atau memuat presentasi dari akun penyimpanan
cloud Anda. Anda tidak perlu lagi membawa laptop atau
drive USB. CS juga menyederhanakan navigasi dan
anotasi. Dilengkapi dengan remote control yang kuat
yang berfungsi sebagai clicker dan pointer.

Apakah Anda pernah menghadapi kesulitan dalam mencari ruang untuk rapat Anda? CS
terintegrasi dengan solusi seperti Meeting Room 365 yang memungkinkan Anda untuk
menyediakan tampilan ruang rapat untuk bisnis resmi. Baik kantor Anda menggunakan Google
Workspace, Microsoft Outlook, Exchange, atau Office 365, yang perlu Anda lakukan adalah
memesan ruangan dan slot waktu untuk memesan tampilan. Widget CS internal ini secara
otomatis menunjukkan jadwal ruangan agar setiap orang selalu up-to-date.
Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari Lebih Lanjut

CS7501

Melibatkan lebih banyak orang
Melibatkan lebih banyak rekan kerja Anda. Dengan
InstaShare, Anda dan rekan-rekan dapat dengan cepat
mentransmisikan beberapa layar perangkat pada CS
secara bersamaan. Dengan cara ini, setiap orang dapat
berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam percakapan.
Selain itu, karena Anda dapat membagi layar ke dalam
segmen-segmen, setiap orang mudah melihat konten
yang berbeda. Sangat berguna ketika tim Anda perlu
merujuk ke berbagai sumber untuk pekerjaan yang
sedang berlangsung.
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InstaShare

Tekan dan bagikan
Bukan penggemar aplikasi? Anda masih dapat menikmati manfaat InstaShare
tanpa menginstalnya pada perangkat Anda. Dengan BenQ InstaShare Button,
Anda hanya perlu menyambungkannya ke ponsel atau laptop Anda dan
menekan tombol untuk mentransmisikan layar Anda. Kompatibel dengan
Windows, macOS, dan sistem lainnya.

TWY31

Tersedia pada Q4 2021

Memasukkan semua orang ke dalam bingkai
Lengkapi ruang rapat dengan DVY22, kamera konferensi pintar 4K, yang
menyesuaikan pembingkaian dengan jumlah orang di ruang tersebut. Juga
memiliki peredam kebisingan dan zoom digital 4x, sehingga membuatnya sunyi
namun kuat.
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DVY22

Ruang konferensi

Ruangan besar untuk kelompok kerja hybrid
Tampilan

Kamera

Mengakomodasi
> 10 orang
Jarak pandang
~ 20 kaki (6m)
~20ft (6m)

Layar canggih di ruang konferensi Anda mungkin
terlihat mengesankan, tetapi apakah cukup
future-proof untuk bertahan terhadap peralihan ke
hybrid work saat ini? Dengan kelompok kerja besar
yang tersebar di berbagai lokasi, mencapai
konsensus menjadi sebuah tantangan. Bagaimana
Anda mengumpulkan setiap orang di ruang yang
sama pada waktu yang sama? Lengkapi ruang
konferensi Anda dengan solusi tampilan profesional
yang memungkinkan Anda untuk memberikan
presentasi kepada rekan-rekan Anda secara
langsung sekaligus menjangkau kolaborator jarak
jauh melalui konferensi video.

Video produk CP

Brosur kamera

Menyesuaikan Cara Anda

Nikmati konferensi video langsung

Tampilan ruang rapat korporasi kami dibuat agar setiap orang
terkesan. 4K, tahan lama, dan terlihat profesional, namun lebih
dari itu, juga dirancang untuk menyesuaikan bagaimana tim
Anda bekerja. BenQ tahu bahwa tidak ada satu carapun untuk
mengadakan rapat, terlebih lagi rapat hybrid. Setiap orang
memiliki gaya bekerja yang paling cocok untuk mereka:
Beberapa orang mendapatkan hasil dengan whiteboarding
dalam kelompok kecil, sementara yang lain menyelesaikan
segala sesuatunya dengan mempresentasikan ide-ide ke
banyak penonton. Dalam skenario apapun, kami memiliki
tampilan—baik sentuh (DuoBoard) maupun non-sentuh (seri
CS)— yang dijamin memenuhi kebutuhan rapat Anda.

Memulai panggilan video langsung dari tampilan Anda. DuoBoard dan CS mendukung konferensi video
instan melalui TeamViewer Meeting yang telah diinstal sebelumnya. Cukup buka aplikasi untuk
berkolaborasi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan secara jarak jauh dengan aman. Anda tidak
perlu lagi mengatur laptop atau perangkat seluler Anda.
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TeamViewer
Meeting
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DuoBoard 65”

CS8601

Menangkap gerakan
Banyak makna yang disampaikan melalui ekspresi wajah dan
bahasa tubuh, yang seringkali hilang ketika berbicara dengan
rekan jarak jauh. Dalam skenario hybrid working, dimana tim-tim
tersebar di berbagai lokasi, sangat penting bagi setiap orang
untuk saling bertemu. BenQ menawarkan pilihan kamera
konferensi video yang cocok dengan berbagai jenis ruang dan
skenario rapat. Baik Anda sendiri di ruang rapat atau berbagi
ruang konferensi besar dengan tim Anda, kamera BenQ sangat
tepat untuk Anda.
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Gunakan aplikasi yang Anda miliki
Apakah perusahaan mengharuskan Anda untuk menggunakan Zoom Rooms, Microsoft
Teams, Google Meet, Cisco Webex atau aplikasi konferensi lainnya? Dengan TEY21,
Anda dapat membuka perangkat lunak konferensi video apapun pada DuoBoard atau
seri CS. PC slot-in OPS ini dilengkapi dengan Windows 10 IoT Enterprise, sehingga Anda
tidak hanya menggunakan platform konferensi pilihan Anda, tetapi Anda juga dapat
membuka file-file pekerjaan langsung pada tampilan Anda. TEY21 mudah diakses
melalui BenQ Launcher.

Perangkat lunak yang didukung OPS:

DVY21

DVY22

DVY23

TEY21

Ruang demo

Ruang pertunjukan yang efisien
Tampilan

Kamera

Secara tradisional, pameran merupakan cara
terbaik agar orang-orang menikmati produk Anda
secara langsung dan memberikan ide kepada
mereka tentang apa yang dapat Anda tawarkan
sebagai perusahaan. Namun, ketika bertemu calon
pelanggan secara langsung bukanlah pilihan yang
memungkinkan, tim penjualan dan pemasaran
Anda dapat menyelenggarakan siaran demo
langsung dalam suatu ruang visual serbaguna yang
multifungsi sebagai ruang pertunjukan dan studio.
Hiasi ruangan ini dengan tampilan dan kamera
streaming yang menampilkan produk-produk Anda
dengan pencahayaan terbaik.
DVY23

Streaming video berkualitas tinggi
Tidak

mengalami

kesulitan

menyiarkan

demo Anda

pada

Meningkatkan interaktivitas untuk demo yang
berdampak tinggi

platform-platform seperti YouTube atau Facebook Live dengan

Demo penjualan yang baik menceritakan sebuah kisah. Demo yang sangat bagus

DVY23 dan TEY21. Menggabungkan tampilan BenQ seri ST dengan

memikat penontonnya. Dengan seri RP, lebih mudah untuk melakukan presentasi visual

kamera dan PC slot-in OPS, Anda mendapatkan pengaturan

yang sangat menarik. Interface layar sentuhnya memungkinkan presenter untuk

streaming video lengkap. DVY23 adalah kamera konferensi 20x

mengontrol slide mereka dengan gerakan tangan dan memindahkan obyek langsung

zoom dengan rentang kontrol pan, tilt dan zoom yang sangat

pada layar. Seri RP juga dilengkapi dengan layar anti silau, yang ideal bagi pengaturan

beragam. Dipastikan bahwa presenter dan produk Anda selalu

ruang studio yang membutuhkan pencahayaan yang terang. Video dan presentasi produk

difokuskan

tetap terlihat dalam kondisi pencahayaan apapun.

pada

layar.

Sensor

gravitasi

internalnya

juga

memungkinkan Anda untuk memasangnya dalam posisi apapun
tanpa mempengaruhi kualitas dan orientasi video Anda. PC slot-in

RP8602
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TEY21 memungkinan Anda untuk dapat mengakses platform
berbasis web sehingga Anda dapat melakukan streaming langsung.

Pelajari Lebih Lanjut
DVY23

Lebih dari sekedar bantuan video
Sistem bantuan video sangat membantu demo karena memberikan
pemutaran streaming Anda secara real-time, namun seringkali,
monitor VA terlalu kecil, sehingga membatasi jumlah orang yang
dapat melihat siarannya. Dengan tampilan UHD serbaguna seperti
BenQ seri ST, Anda dapat memonitor streaming langsung Anda
dengan kejernihan 4K yang tajam. Lagipula, karena ini adalah
tampilan format besar, sutradara dan kru produksi dapat dengan
mudah melihat semua seluk beluknya. Ada juga lebih banyak ruang
untuk umpan balik secara langsung. Tim penjualan dan pemasaran
dapat memantau arus komentar dan dengan mudah menjawab
pertanyaan pelanggan ketika mereka masuk.

Memikat penonton Anda
Produk menjadi lebih hidup dengan seri SL Pantone® Divalidasi. Cocok untuk ruang
pertunjukan dan pameran, berbagai mode warna pada tampilan menghadirkan
semangat pada gambar diam dan video dinamis, yang secara efektif menarik perhatian
pelanggan Anda.
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SL8602K

Menciptakan pengalaman yang memukau
Berpikirlah tidak seperti kebanyakan orang dengan instalasi yang kreatif. Seri

Pelajari Lebih Lanjut

BH—signage melebar pintar BenQ—menawarkan keserbagunaan, memberikan
kebebasan untuk mengatur ruang pertunjukan imersif yang membangkitkan indera.

Pelajari Lebih Lanjut
ST6502

TEY21

BH2801

Lobby

Pintu masuk

Membuat kesan pertama yang luar biasa

Melindungi Kesehatan Karyawan

Saat tamu Anda memasuki lobi, berikan sekilas tentang apa yang dapat Anda tawarkan melalui
video wall menarik yang mempromosikan solusi dan identitas merek perusahaan Anda. Dan
karena seri video wall PL BenQ memiliki salah satu bezel tertipis di industri, Anda dijamin
mendapatkan gambar besar yang mulus dan bebas distorsi. Anda dapat lebih memaksimalkan
ruang ini dengan berganti konten dan menggunakan dinding sebagai penanda jalan besar dan
papan pengumuman digital.

Saat bisnis-bisnis menghadapi pandemi COVID-19, prioritas utama mereka adalah menjamin
kesehatan dan keselamatan para tamu dan karyawan kantor. Untuk membantu menjaga
lingkungan kerja yang sehat, BenQ menawarkan solusi skrining suhu tanpa kontak yang
lengkap. DVY24 adalah kamera termal kuat yang mencakup bidang pandang yang luas dan
memberikan pembacaan cepat dan akurat. Dilengkapi dengan ST dan komputer slot-in OPS
untuk tampilan hasil secara real-time dan stand Easy-to-Go untuk mobilitas.
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PL5502

DVY24

Ruang kontrol IT

Kantor SDM

Manajemen perangkat dan pengguna terpusat

Komunikasi efektif di kantor

Lengkapi tim IT Anda dengan pusat komando yang sesuai untuk perusahaan. Layanan DMS
(Device Management Solution) dan IAM (Identity and Access Management) BenQ
merampingkan manajemen perangkat dan perizinan dengan memungkinkan staf IT untuk
memodifikasi pengaturan perangkat dan mensinkronisasikan daftar pengguna Active Directory
melalui satu konsol berbasis cloud yang aman. Anda dapat menampilkan dasbor perangkat
bersama dengan feed keamanan langsung pada video wall besar untuk monitoring langsung. Hal
ini menjamin agar aset perusahaan digunakan dengan benar dan optimal.

Tim SDM biasanya memberikan informasi terbaru terkait info perusahaan, tunjangan karyawan,
jadwal pelatihan, dan acara lain melalui email dan portal resmi. Blast ini sering terlewatkan oleh
pesan lain terkait pekerjaan. Manfaatkan tampilan dan signage BenQ Anda ketika dalam
keadaan standby dengan memasang berita dan pengumuman di perusahaan agar setiap orang
melihatnya. Anda dapat dengan mudah menyusun konsep dan mempublikasikan konten
menggunakan X-Sign atau mengirimkan pemberitahuan level tinggi yang memerlukan tindakan
segera dengan menggunakan X-Sign Broadcast.
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PL5502

DMS

ST5502

X-Sign
Broadcast

Display
Interaktif

DuoBoard

Seri RP

Seri RM

Display interaktif korporasi

Display interaktif korporasi

Display interaktif korporasi

．Langsung mengakses akun cloud Anda
melalui login NFC
．Menggunakan aplikasi pekerjaan pada
tampilan melalui PC slot-in
．Melindungi kesehatan pengguna
dengan sensor kualitas udara dan layar
anti kuman
．Kecerahan menyesuaikan dengan
kedekatan pengguna
．Ukuran: 65”, 75”, 86”

．Memberikan pengalaman menulis yang
lancar
．Menggunakan aplikasi pekerjaan pada
tampilan melalui PC slot-in
．Melindungi kesehatan pengguna dengan
layar anti kuman
．Dilengkapi dengan speaker dan tempat
pena
．Ukuran: 55”, 65”, 75”, 86”

．Melakukan beberapa pekerjaan dengan
rekan-rekan menggunakan mode Duo
yang berbeda
．Menggunakan aplikasi pekerjaan pada
tampilan melalui PC slot-in
．Langsung melakukan panggilan dengan
mikrofon dan kamera internal
．Melindungi kesehatan pengguna dengan
layar anti kuman
．Ukuran: 65”, 86”

Info lebih lanjut

Info lebih lanjut

Info lebih lanjut

Display
Korporasi

．Dirancang untuk berbagai kegunaan dalam lingkungan
korporasi
．Siap digunakan dengan OS Android internalnya
．Pemutaran yang mudah dengan player dan speaker internal

Seri CS

．Memberikan kualitas UHD 4K

Display ruang rapat korporasi
．Memberikan dan mengontrol presentasi Anda
dengan mudah
．Menggunakan aplikasi konferensi video pilihan
Anda melalui PC slot-in
．Berkolaborasi dengan alat rapat intuitif
．Mensinkronkan dan menampilkan semua jadwal
rapat Anda
．Ukuran: 65”, 75”, 86”

．Ukuran: 43”, 55”, 65”, 75”, 86”

Seri ST

Info lebih lanjut

Display pintar 4K

．Tampilan imersif dengan bezel berukuran 0,44 mm
．Kalibrasi warna untuk konsistensi gambar

Info lebih lanjut

．Menawarkan daisy-chaining dengan kejernihan 4K
．Konfigurasi konten yang ditampilkan secara fleksibel
．Mendukung pemutaran konten dari USB
．Ukuran: 49”, 55”

Seri PL

Video wall

Info lebih lanjut

Seri SL
Tampilan Pantone® Divalidasi
．Dilengkapi dengan berbagai ukuran untuk beragam
．Layar Pantone® Divalidasi pertama dan
satu-satunya di dunia
．Menjamin ketepatan warna end-to-end
．Menawarkan mode warna untuk berbagai
skenario
．Memberikan kualitas UHD 4K
．Ukuran: 43”, 55”, 65”, 75”, 85”

Info lebih lanjut

aplikasi
．Gambar jernih dalam berbagai kondisi pencahayaan
．Satu sisi atau dua sisi tergantung kebutuhan
．Desain sederhana dan ramping
．Interaktivitas layar sentuh opsional

Seri BH

Display melebar yang pintar

．Ukuran: 24”, 28”, 35”, 38”

Info lebih lanjut

Aksesoris

DVY21
Kamera web Full HD Ringkas

．Bidang pandang dengan luas 88°
．Video Full HD yang jernih tanpa distorsi
．Mikrofon omnidirectional dengan
peredam kebisingan
．Menyesuaikan dengan kondisi
pencahayaan
．Plug-and-play USB

Info lebih lanjut
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Tombol InstaShare

．Berbagi layar dengan sekali tekan pada
tampilan korporasi BenQ
．Mendukung Windows, macOS, Chrome
OS, Android, dan iOS
．Seukuran saku dan sangat ringan
．Plug-and-play USB (Tipe C)

Tersedia
Available
pada
Q4Q4
2021
2021

DVY22
Kamera konferensi pintar 4K

．Bidang pandang dengan luas 126°
．4x zoom digital
．Pembingkaian otomatis berdaya AI
．Mikrofon omnidirectional dengan
peredam kebisingan
．Memberikan gambar jernih dalam
pencahayaan redup
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TEY21

PC slot-in OPS
Intel 10th gen i5 & i7
．Dilengkapi dengan Windows 10 IoT
Enterprise berlisensi
．Mendukung berbagai macam aplikasi
．Dapat diakses melalui BenQ Launcher
．Resolusi maksimum: 3840x2160
．Port data: USB 3.1, 3.0, dan 2.0, dan
HDMI
Available Q1 2021

DVY23

Kamera konferensi 20x zoom

．20x zoom optik yang sangat detail
．Pan: ±170° | Kemiringan: -30° to +90°
．Output video: USB 3.0, HDMI, 1GbE
dengan PoE, 3G-SDI
．Streaming: RTSP dan RTMP
．Port kontrol: RS232, RS422, RS485, LAN,
dan remote control
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TTY21

Rolling stand dengan
pemasangan memutar
．Dirancang untuk kemudahan mobilitas
．Rotasi maksimum 90°
．Menopang hingga 45kg (98lbs)
．Kompatibel dengan VESA (hingga
600x400mm)
．Dilengkapi dengan rem pedal

Available Q1 2021

Perangkat
Lunak

EZWrite

DMS

Menulis, menggambar, dan memasukkan

Membagikan dan mengontrol beberapa layar

Memperbarui ﬁrmware, mengelola aplikasi, dan

yang sangat kolaboratif yang dirancang untuk

OS-nya—pada tampilan BenQ Anda.

manajemen perangkat BenQ.

gambar dengan bebas di cloud whiteboard
perangkat Display BenQ.

Thermal camera solution

InstaShare

perangkat secara instan—apapun

mengontrol perangkat Anda melalui solusi
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AMS

X-Sign Broadcast

X-Sign

Mentautkan dan mengakses penyimpanan

Membuat konsep, mengirimkan pesan dan

Membuat, menjadwalkan, dan mempublikasikan

Display BenQ melalui X-Sign Broadcast.

melalu sistem manajemen konten X-Sign.

cloud Anda pada tampilan melalui sistem

pengumuman penting ke semua perangkat
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manajemen akun BenQ.

konten untuk perangkat display BenQ Anda
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Mitra Display
BenQ
BenQ telah bermitra dengan produsen
terkemuka di industri dan penyedia
layanan cloud untuk memberikan
layanan yang tak tertandingi setiap kali
Anda menggunakan solusi display
korporasi kami.

PC slot-in BenQ didukung oleh Intel,
yang mengubah display menjadi solusi
IoT yang andal.

Layanan BenQ yang dihosting AMS
menjamin keamanan data, privasi dan
keandalan.

Mempertahankan display Anda
terhadap malware serta mengamankan
data perusahaan Anda.

Mengakses virtual desktop pada display
Anda untuk membuka aplikasi, ﬁle dan
folder yang dihosting.

Nikmati konferensi video level perusahaan
dengan display BenQ yang kompatibel
dengan Zoom Rooms.

Menggunakan solusi TeamViewer untuk
akses desktop jarak jauh atau
konferensi video

Mengkonﬁgurasi dan mengelola display
Anda dengan mudah menggunakan
ekosistem yang aman dari Creston.

Mengelola dan menyesuaikan display
Anda sesuai keinginan tanpa harus
mengganti pengontrol sistem.

Sistem pencocokan Pantone menjamin
ketepatan warna end-to-end pada solusi
BenQ.

Pelajari Lebih Lanjut

PL5502

Thermal camera solution

Ringkasan
Solusi

Ruang kumpul

Ruang rapat

Ruang konferensi

Kolaborasi

Kolaborasi

Kolaborasi

Tampilan
Interaktif

DuoBoard, RP, RM (65")

DuoBoard, RP, RM (65"/75")

DuoBoard, RP, RM (86")

Perangkat Lunak

EZWrite

EZWrite

EZWrite

Aksesoris

Mobile stand

Mobile stand

Mobile stand

Presentation

Presentation

Presentation

Layar
Non-Sentuh

CS, SL, ST (43”/55”/65”)

CS, SL, ST (65"/75")

CS, SL, ST (75"/86")

Presentasi
Nirkabel

InstaShare

InstaShare

InstaShare

Aksesoris

InstaShare Button
Mobile stand

InstaShare Button
Mobile stand

InstaShare Button
Mobile stand

Video Conferencing

Video Conferencing

Video Conferencing

Tampilan
Korporasi

CS, SL, ST (43”/55”/65”)
DuoBoard, RP, RM(65”)

CS, SL, ST (65"/75")
DuoBoard, RP, RM(65”/75”)

CS, SL, ST (75"/86")
Duoboard, RP, RM(75”/86”)

Konferensi
Video

Zoom Rooms, Microsoft Teams,
Cisco WebEx, Google Meet, dll.

Zoom Rooms, Microsoft Teams,
Cisco WebEx, Google Meet, dll.

Zoom Rooms, Microsoft Teams,
Cisco WebEx, Google Meet, dll.

Aksesoris

Kamera web 1080P
PC slot-in Intel i7

Kamera pintar 4K
PC slot-in Intel i7

Kamera PTZ 20x zoom
PC slot-in Intel i7

