
شركة بینكیو 2021 – جمیع الحقوق محفوظة

أسس مشروعك الخاص
حلول مؤسسیة متكاملة وشاملة للمرونة في أماكن العمل والتعاون بین فرق العمل.



شركاء شاشات بینكیو

 تراعي بینكیو جمیع متطلبات األعمال، حیث ساعدت منتجاتنا الشركات على مدار 63 عاًما مضت وما زالت تساعدھا على المضي قدًما في
 منحنیات تطورھا، وتنوعت منتجاتنا المصممة للمؤسسات بین أجھزة العرض والشاشات، وقد أنشأنا عدة فروع لشركتنا على مدار العقود األخیرة
 بھدف التطویر وتقدیم حلول عرض أفضل ُصممت لتعزیز اإلنتاجیة وتحسین مدى االستفادة من مساحات العمل المتاحة، حیث تخطت منتجاتنا
 حدود التلفاز قیاسي الدقة أو الالفتات الرقمیة وواصلت بینكیو تقدمھا حتى أنتجت شاشات عرض تفاعلیة ال تعمل باللمس ومصممة خصیًصا

للمؤسسات فضًال عن تزویدھا بممیزات البرامج واألجھزة المبتكرة التي ستساعدك على العمل بذكاء أكثر وستعزز من جودة نتائجك.

أنجز أعمالك مع بینكیو

 لتغییر أمر حتمي، ولكن القضیة ھي مدى استعدادك لھ، حیث تحتاج فرق العمل إلى أن تكون مجھزة بحلول مرنة وسلسة تسمح لھم بالتحول
بسرعة إلى أوضاع عمل أكثر مرونة مثل أسلوب العمل الھجین لتحسین استمراریة األعمال والزدھار المؤسسة وسط التحدیات.

المحافظة على مستوى عمل یتكیف مع ظروف المستقبل

 سواء خططت لتطویر مكتبك بالكامل أم لم ترد سوى تجھیز غرف االجتماعات، یأتي عرض بینكیو بمجموعة حلول متكاملة تغطي كافة
 احتیاجاتك من الشاشات، بدایة من الفتات الردھة المصممة لجذب االنتباه إلى معدات بث الفیدیو بجودة عالیة وصوًال إلى الشاشات التفاعلیة

العملیة والمصممة للعمل الجماعي، حیث وفرنا ھذا كلھ لك.

وضع كافة االعتبارات في الحسبان

 تقدم بینكیو حلولھا بالشراكة مع رواد الصناعة اآلخرین مثل                                                  وغیرھم الكثیر، كما أنھا شریك موثوق
لدیھم، مما یضمن استثنائیة األداء والتناغم.

التعاون مع رواد الصناعة
Microsoft , Amazon , VMware



الشاشات التفاعلیة

الشاشات المصممة للمؤسسات

الملحقات

البرامج

 ستكشف عروض بینكیو للمؤسسات، فعروضنا أكثر من مجرد شاشات أو أجھزة عرض، حیث نقدم لكم حلوًال للشاشات تغیر من طریقة
العمل تغییًرا أكثر فاعلیة

حلولنا المصممة للمؤسسات

 لیست مجرد شاشات تقتصر على خصائص التعاون بل تتخطاھا بخاصیة اللمس لدیھا المصممة
إلمكانیة التعاون في الوقت الحقیقي مع إعدادات للعمل وجًھا لوجھ والعمل الھجین.

 تمیز شاشات بینكیو المصممة للمؤسسات من الالفتات الرقمیة وشاشات غرف االجتماعات كبیرة
الحجم بتعددیة االستخدام.

 یمكنك توسیع نطاق إمكانیات شاشاتك من بینكیو عن طریق البرامج اإلضافیة لتفي باحتیاجاتك
األكثر دقة.

 من خالل التطبیقات المتاحة والمنصات المصممة خصیًصا للتعاون واإلدارة، فإن كل ما تحتاجھ
في متناول یدك.

رفع مستوى مساحات عملك

زوم كامیرا اجتماعات X 20

شاشة غرفة اجتماعات 86 بوصة

 العرض الالسلكي

شاشة تفاعلیة 65 بوصة

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs8601.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/cp6501k.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/instashare.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy23-1080p-ptz-conference-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


غرفة االجتماعات السریعة

غرفة االجتماعات

غرفة التحكم في تكنولوجیا المعلومات

الدخول مكتب الموارد البشریة

تقدم بینكیو مجموعة متكاملة من الحلول المخصصة للمؤسسات لتحسین مساحات العمل والمصممة لتناسب العدید من سیناریوھات العمل.

ارفع مستوى مساحات عملك

كامالً تجھیًزا  مجھزة  غرف   مع 
ما والمؤتمرات  التقدیمیة   للعروض 
اجتماعك وبدء  الدخول  سوى   علیك 

على الفور.

 یمكنك المحافظة على سالمة موظفیك
درجة فحص  خالل  من   وضیوفك 

الحرارة بدون تالمس.

 یمكنك مراقبة أصول المؤسسة وإدارتھا
 بسھولة من خالل لوحة متابعة مباشرة

وموسعة.

الشركة لدعوات  الترویج   یمكنك 
من اطالع  على  الموظفین   وإبقاء 

خالل نظام بث مركزي.

على األفكار  استكشاف  بحریة   تمتع 
 أكمل وجھ في مساحة مصممة للتعاون

العملي.

غرفة المؤتمرات

غرفة العرض

غرفة العرض التوضیحي

غرفة االنتظار

بجدران ضیوفك  تبھر  أن   یمكنك 
 الفیدیو ذات األھمیة القصوى لعرض

أفضل ما تقدمھ شركتك.

والتجھیزات الشاشات  لك   تسمح 
 المصقولة التي جرت معایرة ألوانھا

بالتباھي بأفضل منتجاتك.

المباشرة العروض  استضافة   یمكنك 
 واألسئلة واإلجابة علیھا للوصول إلى
 المزید من العمالء في الوقت الحقیقي

عبر البث المباشر عالي الجودة.

عناء دون  العمل  إلى   انطلق 
االحترافیة العرض  حلول   باستخدام 

لالجتماعات الھجین.



CP Series  فیدیو للشاشات

EZWrite

 ال یوجد حقًا ما قد یخبرك متى تزورك فكرة مھمة تُعنى بتقدم العمل، لذا یجب
 أن تكون مستعًدا حال لمعان الفكرة في رأسك؛ حتى تلتقطھا وتحسن منھا مع
 أقرانك، حینھا تكون غرف االجتماعات المزودة بشاشات العرض التفاعلیة
 التي تعمل باللمس المكان المثالي لالجتماعات المخصصة السریعة وجلسات
 العصف الذھني االرتجالیة، مما یتیح لزمالء العمل استكشاف األفكار بحریة
من خالل اللوحة التفاعلیة المسطحة السحابیة والخصائص التعاونیة األخرى.

تسع
 > 5 أفراد

مسافة العرض
~ 10 أقدام (3 م)

شاشة كامیرا

غرفة االجتماعات السریعة
.مساحات صغیرة ألفكار كبیرة

~10ft (3m)

https://www.youtube.com/watch?v=7rAyXjKtcvY?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.youtube.com/watch?v=cIsTDkVQqZQ?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمعرفة المزید

Learn more

إصدار جدید من اللوحة التفاعلیة المسطحة

العمل ینتقل معك حیثما أردت

 لیست مجرد لوحة للكتابة، تأتي شاشة DuoBoard من بینكیو مزودة بلوحة EZWrite وھي لوحة تفاعلیة مسطحة
 سحابیة تسمح للعدید من المستخدمین بالكتابة على نفس الجانب أو التخطیط علیھا في وقت واحد سواء بصورة مباشرة
 على DuoBoard أو من خالل ھواتفھم المحمولة، كما تسمح EZWrite أیًضا بتوسیع نطاق مساحة سطح الكتابة

واالحتفاظ بالصور ولقطات الشاشة وتسجیل الجلسات.

DuoBoard لن تتعطل عندما تزاول عملك، حیث تُثبت شاشات بینكیو الدوارة على حامل متنقل حتى تصبح 
 ممكنة النقل، لذا لن تكون بحاجة أبًدا إلى تبدیل أماكن العمل، كل ما علیك أن تنقل عملك معك بكل سھولة وأن
اللوحة على الوضع الرأسي حیث یمكن لف اإلطار بزاویة 90 درجة انتھیت، كما یمكنك تثبیت   تواصل حیثما 

لترى األمور من زاویة مختلفة فعلیًا.

EZWrite

TTY21
Available in Q4

لمعرفة المزید

كل شيء بطرفة عین
 إن كنت تود فتح العدید من التطبیقات أو الملفات لمشروع ما فیمكنك تقلیل الوقت المستغرق لالنتقال من نافذة
 إلى أخرى، بل استمر في العمل على تطبیقین معًا سواء عن طریق استخدام خاصیة النوافذ الحاسوبیة الثنائیة
 أو خاصیة أنظمة التشغیل الثنائیة، وعند عرضھم على الشاشات كبیرة الحجم المخصصة للمؤسسات مثل
 DuoBoard  من بینكیو ستتمكن أنت وفریق عملك من الحصول على المزید من المساحة لرؤیة المزید من

التفاصیل.

االجتماعات لغرف  شاشة  بینكیو شاشة طرازCS  وھي  لك  تقدم  المحتوى،  إلى عرض  فقط  بحاجة  كنت   إن 
 االحترافیة مزودة بخصائص وبرامج إضافیة تسمح لك بالمشاركة الالسلكیة للشرائح وملفات الوسائط المتعددة،

كما تدعم سبل العمل الثنائي واللوحة التفاعلیة المسطحة السحابیة للتعاون السریع.

 وصل شاشة CS بكامیرا DVY21 وھي كامیرا فیدیو مدمجة مخصصة للمؤتمرات وتعرض فیدیوھات بجودة
 عالیة مع مجال رؤیة واسع، لذا فھي أداة مثالیة لالجتماعات الفردیة والجلسات الجماعیة الصغیرة.

ابدأ مكالمات الفیدیو بكل بساطة

ھل تبحث عن شاشات ال تعمل بخاصیة اللمس؟

لمعرفة المزید

لمعرفة المزید

CS6501

DuoBoard 65”

DVY21

https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/ezwrite-5.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/ezwrite-5.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/cp6501k.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/cp6501k.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs6501.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs6501.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy21-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy21-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


    CS فیدیو العرض التوضیحي لشاشة

تسع
> 10 أفراد

مسافة العرض
~ 15 أقدام (4.5 م)

 أكثر المساحات المكتبیة شیوًعا حیث توفر غرف االجتماعات للموظفین مساحة
خاصة لمشاركة األفكار وتقدیم الخطط ومناقشة المخاوف مع زمالئھم.

 تسمح غرف االجتماعات الكبیرة ألي شخص بالدخول وبدء عروضھ التقدیمیة
 أو مكالمات الفیدیو دون حدوث أي عطل بسبب مشاكل األجھزة أو البرامج،
 ومع وضع ھذا في االعتبار فمن المھم تجھیز ھذه المساحات بشاشات مصممة

لمشاركة الشاشة بسھولة وعقد مؤتمرات فیدیو بسالسة.

شاشة كامیرا

غرفة االجتماعات
غرف متوسطة الحجم لتناسب كافة األغراض

~15ft (4.5m)

https://youtu.be/1quv1usCnNA ?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمعرفة المزید

لمعرفة المزید

قدم عروضك بكل ثقة

شارك المزید من الناس

 ركز على اجتماعاتك، بینما تتكفل بینكیو بالباقي، حیث ُصممت CS لالجتماعات
 الفوریة الشخصیة التقلیدیة واالجتماعات الھجین، كما تقوم ھذه الشاشة على نظام
 تشغیل سھل االستخدام یسمح لك ببد مكالمات الفیدیو مباشرة من الشاشة أو تحمیل
 العروض التقدیمیة من حسابات التخزین السحابیة الخاصة بك، لذا لم تعد بحاجة إلى
 حمل أجھزة الالب توب أو مشغل USB، وسھلت CS أیًضا من عملیات التنقل
 والتعلیق التوضیحي، ویأتي معھا جھاز تحكم عن بعد قوي یعمل على أنھا جھاز

عرض ومؤشر في آن واحد.

 شارك العدید من زمالئك في العمل، حیث یمكنك وأقرانك توصیل شاشات أجھزة
وبھذه  ،InstaShare عن طریق  CS نفسھ على الوقت  وفي  بسرعة   متعددة 
أن من الحدیث، كما  في  فعالة واإلسھام  المشاركة بصورة  للجمیع  یمكن   الطریقة 
 السھل على الجمیع عرض محتوى مختلف نظًرا إلمكانیة تقسیم الشاشة إلى شرائح،
متعددة إلى مصادر  الرجوع  إلى  فریقك  یحتاج  مفیًدا عندما  األمر  ھذا  یجعل   مما 

لمھمة متواصلة.

CS7501

InstaShare

لمعرفة المزید

سجل في الغرف بكل سھولة
 ھل واجھت من قبل مشكلة في إیجاد غرفة اجتماعك؟

 تقدم لك CS  حلوًال متكاملة مثل خاصیة غرفة االجتماع 365 التي تتیح لك توفیر شاشات غرفة االجتماعات ألغراض األعمال الرسمیة،
 وسواء استخدمت البرامج المكتبیة ل Google Workspace أم Microsoft Outlook أم Exchange أم Office 365، فكل ما
 علیك أن تسجل في الغرفة وتحدد وقتًا لحجز العرض، حیث تعرض أداة التحكم التلقائیة في سي إس جدول الغرفة لیتكمن جمیع األفراد من

االطالع علیھ.

 إن لم تكن من محبي التطبیقات، فما زال بإمكانك التمتع بمزایا  erahSastnI دون تثبیتھ على جھازك، كل
 ما علیك تشغیل ھاتفك المحمول أو جھاز الالب توب الخاص بك والضغط على زر  erahSastnI من بینكیو

لتوصیل البرنامج بشاشتك، حیث یعمل بسالسة مع Windows وMAC  وغیرھما من أنظمة التشغیل.

 جھز غرف االجتماعات بكامیرا طراز DVY22 وھي كامیرا مصممة للمؤتمرات بدقة 4K بكسل، كما أنھا تتمتع
 بخصائص عالیة الذكاء اإللكتروني وتضبط اإلطار وفقًا لعدد األشخاص الموجودین في الغرفة فضًال عن خاصیة

منع الضوضاء وتقریب رقمي 4X مما یجعلھا حًال قویًا في ھدوء.

أدخل الجمیع في إطار واحد

شارك وواصل

TWY31

DVY22

 متاح في الربع األول من عام 2021

لمعرفة المزید

InstaShare

InstaShare

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs7501.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs7501.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/instashare.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/instashare.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/partner-software.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/partner-software.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy22-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy22-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


CP Series فیدیو للشاشات

دلیل الكامیرا

 قد تبدو الشاشة األحدث في غرفة المؤتمرات الخاصة بك مثیرة لإلعجاب،
 ولكن القضیة تكمن في مدى قدرتھا على مجاراة المستقبل والتأقلم مع التحول
 الحالي إلى العمل الھجین، حیث أصبح التوصل إلى توافق في اآلراء تحدیًا
 مع انتشار مجموعات العمل الكبیرة في المواقع المختلفة، فإن أردت أن تجمع
 كافة األفراد في غرفة واحدة في نفس الوقت، جھز غرفة المؤتمرات الخاصة
 بك بإمكانیات عرض احترافیة حتى تتیح لك الحضور مع أقرانك شخصیًا مع
 القدرة على الوصول أیًضا إلى المتعاونین عن بُعد من خالل خاصیة مؤتمرات

الفیدیو.

شاشة كامیرا

غرفة المؤتمرات
غرف كبیرة لمجموعات العمل الھجین

~20ft (6m)

تسع
< 10 أشخاص

مسافة العرض
~ 20 قدم (6 م)

https://www.youtube.com/watch?v=7rAyXjKtcvY?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/content/dam/newb2b/Support/accessory/camera/Camera_datesheet.pdf?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمعرفة المزید

لمعرفة المزید

استخدم ما یناسبك

انظر إلى الصورة كاملة

4K بدقة  إنھا  لإلعجاب،  مثیرة  لتكون  للمؤسسات  المخصصة  شاشاتنا   صممنا 
 بكسل ومتینة وتبدو احترافیة، ولكن األھم من ھذا كلھ أنھا مصممة أیًضا لتتناسب
لعقد االجتماعات أنھ ال توجد طریقة واحدة  بینكیو   مع طریقة عمل فرقك، تدرك 
 بل ثمة اجتماعات ھجین، ولكل شخص أسلوب عمل یناسبھ بصورة أفضل، حیث
 یحصل البعض على النتائج المرجوة من خالل استخدام األلواح التفاعلیة المسطحة
تقدیم خالل  من  أعمالھ  اآلخر  البعض  ینجز  بینما  الصغیرة،  المجموعات   في 
 األفكار إلى جمھور كبیر، لذا لدینا شاشات لكل الحاالت – منھا ما یعمل باللمس
– (CS Series سلسة شاشات) ومنھا ما ال یعمل باللمس (DUOBOARD) 

مما یضمن استیفاء متطلبات اجتماعك.

 تنتقل الكثیر من المعاني عن طریق تعابیر الوجھ ولغة الجسد، والتي غالبًا ما تُفقد
 عند التحدث مع األقران عن بعد، ومن األھمیة بمكان أن یرى الجمیع بعضھم البعض
 في حاالت العمل الھجین حیث تنتشر فرق العمل في مواقع مختلفة، لذا تقدم بینكیو
 مجموعة مختارة من كامیرات مؤتمرات الفیدیو التي تناسب أنواًعا مختلفة من غرف
 االجتماعات وسیناریوھات العمل، وتتناسب كامیرات بینكیو مع جمیع أوضاعك سواء
جلست بمفردك في حجرة االجتماعات أو شاركت غرفة اجتماعات كبیرة مع فریقك.

DuoBoard 65”

DVY21 DVY22 DVY23

CS8601

لمعرفة المزید

استمتع بخاصیة مؤتمرات الفیدیو الفوریة
  ابدأ مكالمات الفیدیو مباشرة من خالل شاشتك، حیث تدعم كل من DuoBoard  وCS خاصیة مؤتمرات الفیدیو الفوریة من خالل تطبیق
 TEAMVIEWER MEETING المثبت مسبقًا، ما علیك سوى تشغیل التطبیق للتعاون بأمان مع أعضاء الفریق وأصحاب المصلحة عن

بُعد، فمن اآلن لن تكون بحاجة إلى تشغیل جھاز الالب توب أو الھاتف المحمول.

أو  Google  meet أو   Microsoft  Teams أو   Zoom  Rooms استخدام  منك  شركتك  طلبت   إن 
 Cisco Webex أو أي تطبیقات مؤتمرات أخرى، فیمكنك استخدام TEY21 لفتح أي برنامج مؤتمرات فیدیو
 على DUOBOARD أو سلسلة CS، كما یتیح لك Windows 10  او TEY21 إنتربرایس المحمل على
 جھاز كومبیوتر بفتحة OPS(معیار قابلیة التشغیل المفتوح) لیس فقط استخدام المنصة المفضلة لعقد المؤتمرات
BenQ عبر بسھولة   TEY21  إلى الوصول  ویمكن  شاشتك،  على  مباشرة  المشروع  ملفات  فتح  أیًضا   ولكن 

.Launcher

استخدم التطبیقات التي تمتلكھا

:OPS برامج تدعم

TeamViewer
Meeting

TEY21
Learn more

https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/cp6501k.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/cp6501k.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/cs8601.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy23-1080p-ptz-conference-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy22-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy21-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.eu/ar-me/business/signage/dvy21-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/partner-software.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/partner-software.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


DVY23

 كانت المعارض ھي الصورة التقلیدیة األفضل للسماح لألشخاص بتجربة
 منتجاتك بشكل مباشر ومنحھم فكرة عما یمكن لشركتك تقدیمھ لھم، ولكن
 عندما ال یكون لقاء العمالء المحتملین شخصیًا خیاًرا قابًال للتطبیق، یمكن
 لفرق المبیعات والتسویق لدیك استضافة عروض تجریبیة عن طریق البث
لتكون صالة الدور  وثنائیة  األغراض  متعددة  مرئیة  مساحة  في   المباشر 
 عرض واستودیو معًا، حیث یمكنك تزوید ھذه المساحة بشاشة وكامیرا بث

لعرض منتجاتك بأفضل إضاءة.

شاشة كامیرا

غرفة العرض التوضیحي
غرف عرض سلسة

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy23-1080p-ptz-conference-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمعرفة المزید

لمعرفة المزید

بث فیدیو عالي الجودة
 لیس ثمة مشكلة في بث العروض التوضیحیة على منصات مثل یوتیوب أو فیسبوك
البث إعدادات  على  الحصول  ویمكنك   ،  TEY21 و   DVY23 باستخدام   الیف 
بین شاشة سلسلة ST مع كامیرا وجھاز كمبیوتر الجمع  للفیدیو من خالل   الكامل 
 بفتحة OPS، حیث إن كامیرا DVY23 عبارة عن كامیرا مؤتمرات بسعة تكبیر
 تبلغ 20X ضعفًا مع مجموعة واسعة جًدا من أدوات التحكم في التحریك واإلمالة
العروض مع منتجاتك دائًما في موضع  والتكبیر، كما تضمن لك أن یظھر مقدمو 
 التركیز وعلى الشاشة، ویتیح لك مستشعر الجاذبیة المدمج بھا إمكانیة تثبیتھا في أي
 موضع دون التأثیر على جودة الفیدیو واتجاھھ، إضافة إلى ھذا یتیح لك الكومبیوتر
 المدمج TEY21 إمكانیة الوصول إلى المنصات األساسیة للویب حتى تتمكن من

البث على الفور.

أكثر من مجرد فیدیو مساعد
إعادة خاصیة  توفر  حیث  التوضیحیة  العروض  في  المساعد  الفیدیو  أنظمة   تساعد 
 التشغیل للبث الخاص بك، ولكن غالبًا ما تكون شاشات أنظمة الفیدیو المساعد صغیرة
 للغایة وتُحدد عدًدا معینًا من األشخاص الذین یمكنھم رؤیة المعروض علیھا، لذا تقدم
 لك بینكیو شاشة فائقة الدقة ومتعددة األغراض وھي سلسة ST التي تمكنك من مشاھدة
 البث الحي الخاص بك بوضوح وبدقة 4K بكسل، كما تُمكن المخرج وطاقم اإلنتاج
 من تحدید كافة التفاصیل الدقیقة بسھولة نظًرا لمساحة عرضھا الكبیرة، وتوفر الشاشة
 أیًضا مساحة أكبر للتعلیقات الحیة، مما یتیح لمندوبي المبیعات والتسویق مراقبة تدفق

التعلیقات واإلجابة على أسئلة العمالء بسھولة فور ورودھا.

TEY21ST6502

DVY23

لمعرفة المزید

زیادة التفاعل في العروض التوضیحیة عالیة التأثیر
 لعروض التوضیحیة الجیدة ھي ما یحكي قصة، والعروض التوضیحیة الرائعة ھي ما یأسر جمھورھا، لذا نقدم لك
 سلسلة RP لتسھل علیك تنظیم عروض تقدیمیة مرئیة ذات تأثیر عاٍل، حیث تسمح واجھة الشاشة التي تعمل باللمس
 لمقدمي العروض بالتحكم في شرائحھم بإیماءات الید وتحریك أي مما یظھر على الشاشة مباشرةً من خالل الشاشة
 نفسھا، وُجھزت سلسلة RP أیًضا بشاشة مضادة للتوھج وھي مثالیة إلعدادات االستودیو التي تتطلب إضاءة ساطعة،

ولتظل مقاطع الفیدیو والعروض التقدیمیة الخاصة بالمنتج مرئیة تحت أي ظروف إضاءة.

العرض لغرف  مناسبة  أنھا  كما  فیھا،  الحیاة  دبت  وكأنما  المنتجات   Pantone®  Validated  SL  تُظھر 
الفیدیو ومقاطع  الثابتة  الصور  من  كل  على  حیویة  للشاشة  المتعددة  األلوان  أوضاع  تضفي  حیث   والمعارض 

المتحركة مما یجذب انتباه عمالئك بشكل فعال.

 فكر خارج األطر المألوفة مع التركیبات اإلبداعیة، حیث توفر سلسلة BH – الالفتات الذكیة المطولة من بینكیو –
تنوًعا یمنحك الحریة في إعداد غرف العرض المؤثرة للغایة والمثیرة لالنتباه.

اجذب انتباه جمھورك

SL8602K

BH2801

RP8602

اصنع تجربتك الممیزة

لمعرفة المزید

لمعرفة المزید

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy23-1080p-ptz-conference-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/dvy23-1080p-ptz-conference-camera.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/st6502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/st6502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/rp8602.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/rp8602.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.youtube.com/watch?v=LbBmlFf6efI&t=2s?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.youtube.com/watch?v=LbBmlFf6efI&t=2s?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/bh2801.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/bh2801.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


غرفة االنتظار

لمعرفة المزید

Make a great first impression
 امنح ضیوفك لمحة عما یمكنك تقدیمھ حال دخولھم إلى غرفة االنتظار الخاصة بك من خالل حائط فیدیو الفت للنظر یروج لكل من منتجات
 شركتك وھویة عالمتك التجاریة، ولھذا تضمن لك سلسة بینكیو PL صورة كبیرة بسالسة وخالیة من التشویھ، نظًرا المتالكھا أحد أنحف
 الحواف بین الشاشات الحالیة، ویمكنك زیادة المساحة المعروضة إلى أقصى حد عن طریق تبدیل المحتوى واستخدام الحائط لیكون عالمة

إرشادیة كبیرة ولوحة إعالنات رقمیة.

PL5502

الدخول

لمعرفة المزید

حافظ على صحة موظفیك
 تأثر جائحة كورونا (كوفید-19) ھذه األیام على كافة الشركات التي وضعت على رأس أولویاتھا ضمان صحة ضیوف مكاتبھا وموظفیھا
 وسالمتھم، لذا تقدم بینكیو للمؤسسات حًال متكامًال لفحص درجة الحرارة بدون تالمس للمساعدة في الحفاظ على بیئة عمل صحیة، حیث
ST وھي كامیرا حراریة قویة تغطي مجال رؤیة واسع وتوفر قراءات دقیقة وسریعة، وتأتي مع شاشة من سلسلة DVY24 تقدم كامیرا 

وجھاز كمبیوتر بفتحة OPS لعرض النتائج في الوقت الفعلي، كما یتوفر معھا حامل لسھولة التنقل.

DVY24

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/pl5502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.youtube.com/watch?v=7rAyXjKtcvY?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/temperature-screening-solution.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/temperature-screening-solution.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


غرفة التحكم في تكنولوجیا المعلومات

لمعرفة المزید

إدارة المستخدم والجھاز المركزي
 وفر مركز قیادة مناسب للمؤسسات لفرق تكنولوجیا المعلومات لدیك، حیث تعمل خدمة بینكیو DMS (حل إدارة األجھزة) IAM (إدارة
 الھویة والوصول) على تبسیط إدارة الجھاز واألذونات من خالل السماح لموظفي تكنولوجیا المعلومات بتعدیل إعدادات الجھاز ومزامنة
 قوائم مستخدمي Active Directory  عبر وحدة تحكم واحدة آمنة سحابیة، ویمكنك عرض لوحة معلومات الجھاز جنبًا إلى جنب مع
 كامیرات األمن المباشرة على حائط فیدیو كبیر للمراقبة في الوقت الفعلي، مما یضمن أن أصول الشركة تُستخدم استخداًما صحیًحا وعلى

النحو األمثل.

DMSPL5502

مكتب الموارد البشریة

لمعرفة المزید

تواصل مكتبي فعال
 عادةً ما تُبقي فرق الموارد البشریة الموظفین على اطالع دائم فیما یتعلق بآخر مستجدات الشركة واستحقاقات الموظفین وجداول التدریب
لذا یمكنك العمل األخرى،  تتوه ھذه اإلشعارات بین مواضیع  الرسمیة، وغالبًا ما  البرید اإللكتروني والبوابات   واألحداث األخرى عبر 
 االستفادة بشكل فعال من شاشات بینكیو والالفتات الخاصة بك من خالل تجھیزھا لنشر األخبار واإلعالنات على مستوى الشركة لیراھا
 الجمیع، كما یمكنك بسھولة صیاغة المحتوى ونشره باستخدام X-Sign  أو إرسال تنبیھات عالیة المستوى مما تحتاج إلى إجراء فوري

.X-Sign Broadcast باستخدام

X-Sign
BroadcastST5502

X-Sign Broadcast

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/pl5502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/pl5502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/display-management.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/st5502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/x-sign-broadcast.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/st5502.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمزید من المعلومات

DuoBoard
شاشة تفاعلیة مخصصة للمؤسسات

 إنجاز المھام المتعددة مع أقرانك باستخدام األوضاع الثنائیة
المختلفة.

 استخدام تطبیقات العمل على الشاشة من خالل الكومبیوتر
المدمج.

 استضافة المكالمات الفوریة باستخدام الكامیرا والمیكروفون
الداخلیین.

حمایة صحة المستخدم من خالل شاشة مقاومة للجراثیم.
األحجام: 65 بوصة و86 بوصة.

الشاشات التفاعلیة

•

•

•

•
•

لمزید من المعلومات لمزید من المعلومات

RP سلسلة RM سلسلة
شاشة تفاعلیة مخصصة للمؤسسات

 الوصول السریع إلى حساباتك السحابیة من خالل الدخول
.NFC بخاصیة

 استخدام تطبیقات العمل على الشاشة من خالل الكومبیوتر
المدمج.

 حمایة صحة المستخدم مع مستشعرات جودة الھواء وشاشة
مقاومة للجراثیم.

ضبط السطوح وفقًا لقرب المستخدم.
األحجام: 65 بوصة و75 بوصة و86 بوصة.

شاشة تفاعلیة مخصصة للمؤسسات

توفیر تجربة كتابة سلسة.
 استخدام تطبیقات العمل على الشاشة من خالل الكومبیوتر

المدمج.
حمایة صحة المستخدم من خالل شاشة مقاومة للجراثیم.

مزودة بمكبرات صوت مالئمة وحافظة أقالم.
األحجام: 55 بوصة و56 بوصة و57 بوصة و68 بوصة.

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
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لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات

شاشة غرفة االجتماعات المخصصة للمؤسسات

إرسال العروض التقدیمیة والتحكم بھا بسھولة.
خالل من  لدیك  المفضل  الفیدیو  مؤتمرات  تطبیق   استخدم 

الكومبیوتر المدمج.
التعاون من خالل أدوات االجتماع البسیطة.
مزامنة كافة جداول االجتماعات وعرضھا.

األحجام: 65 بوصة و75 بوصة و86 بوصة.

Pantone® Validated SL شاشة

Pantone® Validated SL الشاشة األولى والوحیدة بالعالم
ضمان الدقة الكاملة لأللوان. 

توفیر أوضاع ألوان لمختلف السیناریوھات.
دقة فائقة الجودة 4K بكسل.

األحجام: 43 بوصة و55 بوصة و75 بوصة و85 بوصة.

الشاشات المخصصة
للمؤسسات

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

CS سلسلة

SL سلسلة

لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات

سلسلة
شاشة ذكیة      بكسل

مصممة لالستخدام المتنوع بخصوص إعدادات المؤسسات.
إمكانیة االستخدام مع نظام تشغیل أندروید مدمج.
تشغیل سھل مع مشغل ومكبرات صوت مدمجة.

دقة فائقة 4K بكسل.
األحجام: 43 بوصة و55 بوصة و65 بوصة و75 بوصة و86 بوصة.

سلسلة
جدار فیدیو

رؤیة ساحرة بحواف 0.44 مم.

معایرة األلوان التساق الصورة.
توفیر سلسلة األقحوان مع دقة 4000 بكسل.

تكوین مرن للمحتوى المعروض.
دعم تشغیل المحتوى من خالل یو إس بي.

األحجام: 49 بوصة و55 بوصة.

سلسلة بي أتش
شاشة ذكیة قابلة للتمدد

توفیر أحجام مختلفة للتطبیقات المتنوعة.
صورة واضحة بحاالت إضاءة متعددة.

التشغیل على وجھ واحد أو وجھین حسب الحاجة.
تصمیم بسیط وسلس.

التفاعل االختیاري عن طریق شاشة اللمس.
األحجام: 24 بوصة و28 بوصة و35 بوصة و38 بوصة.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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4K

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/corporate-display.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/pantone-validated-signage.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/smart-signage.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/super-narrow-bezel.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/stretch-display-series.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


لمزید من المعلومات

الملحقات
DVY21 

كامیرا ویب مدمجة عالیة الدقة

سعة الرؤیة 88 درجة.
فیدیو واضح عالي الدقة بدون تشویھ.

میكروفونات متعددة االتجاھات مع خاصیة منع الضوضاء.
التكیف مع ظروف اإلضاءة.

توصیل USB وتشغیلھ.

TWY31
زر

 مشاركة الشاشة بضغطة واحدة على شاشات بینكیو المصممة
للمؤسسات.

تدعم ویندوز وماك أو إس وكروم أو إس وأندروید وآي أو إس.
بحجم الجیب وخفیفة الوزن للغایة.

توصیل یو إي بي وتشغیلھ (نوع سي).

•
•
•
•
•

•

•
•
•

INSTASHARE

لمزید من المعلومات لمزید من المعلومات

DVY22
كامیرا اجتماعات ذكیة       بكسل

سعة الرؤیة 126 درجة.

قدرة تكبیر 4X أضعاف.
تأطیر تلقائي مدعوم بالذكاء االصطناعي.

میكروفونات متعددة االتجاھات مع خاصیة منع الضوضاء.
توفیر صور واضحة للغایة في اإلضاءة الخافتة.

TEY21
OPS  كومبیوتر بفتحة 

إنتل الجیل العاشر

DVY23
كامیرا للمؤتمرات بقوة تكبیر        ضعفًا

تكبیر بصري بتفاصیل فائقة حتى X20 ضعفًا.
التحریك: 170± درجة | اإلمالة: -30 درجة إلى +90 درجة.
 مخرجات الفیدیو: یو إس بي 3,0 وأتش دي إم آي و1 جي بي
 إي مع محول إیثرنت و3 جي – إس دي آي (الواجھة الرقمیة

التسلسلیة).
 التدفق: بروتوكول التدفق في الزمن الحقیقي وبروتوكول التراسل

في الزمن الفعلي.
وشبكة  RS485 و   RS422 و    RS232 التحكم:   منافذ 

المنطقة المحلیة والتحكم عن بعد.

Windows 10 loT متوفر مع تحمیلھ بنسخة مرخصة من 
.Enterprise

یدعم باقة واسعة من التطبیقات.
.BenQ Launcher یمكن الوصول إلیھ عبر

.2160x3840 :الحد األقصى للدقة
 منافذ البیانات: یو إس بي 3.1 و3.0 و2.0  دي إم آي.

مصمم للحركة السلسة.
دوران بحد أقصى 90 درجة.

یدعم حمل حتى 45 كجم (98 رطًال).
متوافق مع معیار فیزا (أي یصل إلى 400x600 مم).

مجھز بمكابح دواسة.

TTY21
حامل دوار مع قدرة رفع دائریة

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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I7  و I5

20X

متاحة في الربع الرابع من 2021 متاحة في الربع الرابع من 2021 More infoمتاحة في الربع الرابع من 2021 Contact usMore info

Upon request. 
Please contact BenQ Europe for more details. 
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Thermal camera solution

لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات

 �كنك من الكتابة والرسم وإدخال الصور بحرية ع� اللوحة التفاعلية
ا�سطحة السحابية والتعاونية وا�صممة لشاشات بينكيو.

البرامج

 �كنك من التوصيل ما ب� وحدة التخزين السحابية الخاصة بك وشاشاتك من خ�ل

 نظام إدارة حساب وحينها ستتمكن من الوصول إ� وحدة التخزين ع� الشاشة.

EZWrite

AMS

لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات لمزید من المعلومات

لمزید من المعلومات

 �كنك من تحديث ال�امج الثابتة وإدارة التطبيقات والتحكم � أجهزتك من
خ�ل خاصية إدارة ا�جهزة.

 �كنك من إنشاء محتوى لشاشات بينكيو الخاصة بك وجدولته ون�ه من خ�ل نظام

إدارة محتوى إكس ساين.

 �كنك من إعداد التنبيهات وا¨ع�نات ا�همة وعرضها ع� جميع شاشات بينكيو

الخاصة بك ع� إكس ساين برودكاست.

 �كنك من ا�شاركة الفورية لشاشات ا�جهزة ا�تعددة والتحكم بها – بغض النظر

عن نظام التشغيل الخاص بها – ع� شاشات بينكيو.

InstaShare DMS

X-Sign Broadcast X-Sign

https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/ezwrite-5.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/instashare.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/display-management.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/account-management-system.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/ifp/x-sign-broadcast.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business
https://www.benq.com/ar-me/business/signage/x-sign-20.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


PL5502

Thermal camera solution

لمزید من المعلومات

 تعمل أجهزة الكومبيوتر ذات الفتحة من بنكيو بنظام إنتل م¯ يحول

الشاشات إ� حلول قوية ¨ن±نت ا�شياء.

شركاء شاشات بینكیو

 ·كنك من الوصول إ� أسطح ا�كتب اµف±اضية ع� شاشاتك لفتح التطبيقات

ا�ضافة وا�لفات وا�جلدات.

 ·كنك من تهيئة الشاشات وإدارتها بسهولة باستخدام نظام كريستون البيئي

ا½من.

 دخلت بینكیو في شراكة مع الشركات المصنعة الرائدة
السحابیة الخدمات  ومقدمي  الشاشات  صناعة   في 
 لمنحك خدمة ال مثیل لھا عندما تستخدم أیًا من حلول

العرض المصممة للمؤسسات.
·كنك من الحفاظ ع� شاشاتك من ال�امج الضارة مع تأم� بيانات ¾كتك.

 استخدم خصائص تيم فيور للوصول إ� سطح ا�كتب عن بعد أو مؤ·رات

الفيديو.

يضمن نظام مطابقة بانتون دقة ألوان شاملة لكافة منتجات بينكيو.

 استمتع Äؤ·رات الفيديو ا�صممة للمؤسسات مع شاشات بينكيو ا�تناسبة مع

زوم روم.

 ·كنك من التحكم � الشاشات وضبطها حسب رغبتك دون الحاجة إ� تبديل

وحدات التحكم � النظام.

 تضمن خدمات بينكيو ا�ضافة من إيه إم إس أمان البيانات والخصوصية

وا�وثوقية.

https://www.benq.com/ar-me/business/signage/partner-software.html?utm_source=ebrochure&utm_medium=Corporate&utm_campaign=BQAR_ME_Set Up Your Business


ملخص الخصائص
المعروضة تعاون

مؤتمرات الفیدیو

عرض تقدیمي

Huddle room

البرامج

الملحقات

الملحقات

شاشات ال تعمل باللمس

الشاشات المصممة
للمؤسسات 

مؤتمرات الفیدیو

شاشات تفاعلیة

EZWrite

العرض التقدیمي السلكي InstaShare

InstaShare
حامل متحرك

زر

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

كامیرا ویب 1080 بكسل
كومبیوتر بفتحة طراز إنتل آي 7

الملحقات حامل متحرك

Meeting room

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

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

CS, SL, ST
(43 بوصة / 55 بوصة / 65 بوصة)

CS, SL, ST
(65 بوصة / 75 بوصة)

CS, SL, ST
(75 بوصة / 86 بوصة)

DuoBoard, RP, RM(86 بوصة)

تعاون

مؤتمرات الفیدیو

عرض تقدیمي

EZWrite

InstaShare

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

كامیرا ذكیة 4000 بكسل
كومبیوتر بفتحة طراز إنتل آي 7

Conference room

تعاون

مؤتمرات الفیدیو

عرض تقدیمي

InstaShare

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

كامیرا PTZ (تحریك وإمالة وتكبیر) بقوة تكبیر 20 ضعف
كومبیوتر بفتحة طراز إنتل آي 7

حامل متحرك

EZWrite

حامل متحرك

InstaShare
حامل متحرك

زر InstaShare
حامل متحرك

زر

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

DuoBoard, RP, RM(75 بوصة / 86 بوصة)
CS, SL, ST(75 بوصة / 86 بوصة)




