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BenQ ile işlerinizi tamamlayın

BenQ, kurumsal dünyayı anlar. Son 36 yıldır, kurumsal sınıf projektörlerimiz ve monitörlerimiz
şirketlerin rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı oluyor. Son on yılda, üretkenliği artırmak ve
mevcut çalışma alanlarınızın kullanımını iyileştirmek için tasarlanmış daha da iyi ekran çözümleri
geliştirmek ve sunmak için çeşitli çalışma kollarına ayrıldık. Standart TV'nizden veya signage
ürünlerinden çok daha fazlası olan BenQ’nun kurumsal etkileşimli ve dokunmatik olmayan ekranı,
daha akıllı çalışmanıza ve çıktılarınızın kalitesini artırmanıza yardımcı olan yenilikçi donanım ve
yazılım özellikleriyle birlikte gelir.

İşletmenizi geleceğe hazırlayın
Değişim kaçınılmaz. Soru şu ki, buna hazır mısınız? Kuruluşunuzun zorlukların ortasında başarılı
olabilmesi için, ekiplerinizin daha iyi iş sürekliliği için hibrit çalışma gibi daha esnek çalışma
modlarına hızla geçmelerine olanak tanıyan esnek ve çevik çözümlerle donatılması gerekir.

Tüm ihtiyacınızı karşılayın
İster tüm ofisinize bir yükseltme yapmayı planlıyor olun, ister sadece toplantı odalarınızı donatmak
istiyor olun, BenQ her tür ekran ihtiyacını karşılayan eksiksiz bir çözüm portföyü sunar. Göz alıcı
lobi tabelalarından, yüksek kaliteli video akışı kurulumlarına, uygulamalı ortak çalışma için
etkileşimli ekranlara kadar her şey yanınızda.

Sektör liderleriyle takım oluşturun
BenQ ekran çözümleri, diğerlerinin yanı sıra Microsoft, Amazon ve VMware gibi diğer endüstri
liderleri ile ortak ve onaylıdır, olağanüstü performans ve uyumluluğu garanti eder.
BenQ Görüntü Ortakları

20x zoom konferans kamerası

Kurumsal çözümlerimiz
BenQ'nun işletmelere neler sunabileceğini keşfedin. Yalnızca monitör veya projektörlerden daha
fazlası, çalışma şeklinizi etkili bir şekilde dönüştüren ekran çözümleri sunuyoruz.

86” toplantı odası ekranı

65” interaktif ekran
İnteraktif ekranlar

Yüz yüze ve hibrit kurulumlarda gerçek zamanlı ortak çalışma için
tasarlanmış dokunmatik ekranlarla işbirliğinin sınırlarını zorlayın

Kurumsal ekranlar

Dijital tabela veya geniş formatlı toplantı odası ekranları için,
BenQ'nun kurumsal ekranları çok yönlülük için tasarlanmıştır.

Kablosuz sunum

Aksesuarlar

En zorlu gereksinimlerinizi karşılayan eklentilerle BenQ ekranlarınızın
potansiyelini genişletin.

Yazılım

İşbirliği ve yönetim için özel olarak tasarlanmış erişilebilir
uygulamalar ve platformlarla ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın
ucunda.

Çalışma alanlarınızın seviyesini yükseltin

Küçük toplantı odası

Uygulamalı işbirliği için
tasarlanmış alanda fikirleri
sonuna kadar keşfetme
özgürlüğüne sahip olun.
Konferans odası

Toplantı odası

Karma toplantılar için
profesyonel ekran çözümlerini
kullanarak zahmetsizce
sunuma başlayın.

Sunumlar ve konferanslar
için tam donanımlı
odalarda, içeri girin ve
toplantıya başlayın.

Sergi salonu

IT kontrol odası

Şık, renk ayarlı ekranlar ve
kurulumlar en iyi ürünlerinizi
sergilemenizi sağlar.

Geniş bir kontrol paneli
aracılığıyla kurumsal
varlıkları kolaylıkla izleyin
ve yönetin.
Giriş

Temassız sıcaklık
taramasıyla
çalışanlarınızın ve
konuklarınızın refahını
koruyun.

İK ofisi

Şirket savunuculuğunu
teşvik edin ve çalışanları
merkezi bir yayın sistemi
aracılığıyla bilgilendirin.

Demo odası

Yüksek kaliteli canlı yayın
akışıyla gerçek zamanlı
olarak daha fazla müşteriye
ulaşmak için canlı demolar ve
soru-cevaplar düzenleyin.
Lobi

Çalışma alanlarınızın seviyesini yükseltin
BenQ, farklı çalışma senaryoları için tasarlanmış ofis alanlarını geliştiren eksiksiz bir kurumsal
çözümler portföyü sunar.

Şirketinizin sunabileceği en
iyi şeyleri gösteren, gerçek
hayattan daha büyük video
duvarlarla konukları etkileyin.

Küçük toplantı odası
Büyük fikirler için küçük alanlar
Ekran

Kamera

Katılımcı
< 5 kişi

~10ft (3m)

Görüş mesafesi
~ 3m

Gerçekten yaratıcı bir fikrin ne zaman geleceğini
bilemezsiniz. Ve bu fikir ortaya çıktığında onu
yakalamaya ve meslektaşlarınızla iyileştirmeye
hazır olmanız gerekir.
Hızlı anlık toplantılar ve hazırlıksız beyin fırtınası
oturumları için mükemmel olan, etkileşimli
dokunmatik ekranlarla donatılmış küçük toplantı
odaları, iş arkadaşlarının bulut beyaz tahta ve diğer
ortak özelliklerle fikirleri özgürce keşfetmesine
olanak tanır.
CP ürün videosu

EZWrite

Bir bakışta her şey
Bir proje için birden fazla uygulamanın veya dosyanın açık olması mı
gerekiyor? Bir pencereden diğerine geçmeye devam etmeniz için geçen
süreyi azaltın. Duo Windows veya Duo OS modunu kullanarak aynı anda iki
uygulama üzerinde rahatça çalışın. BenQ DuoBoard gibi geniş formatlı bir
kurumsal ekranda görüntülendiğinde, siz ve ekibiniz tüm ayrıntıları görmek
için daha fazla alana sahip olabilirsiniz.

DuoBoard 65”

Daha fazlasını öğrenin

Beyaz tahtada yeni seviye
Yazmaktan daha fazlasını yapın. BenQ DuoBoard, birden fazla kullanıcının aynı
anda doğrudan DuoBoard üzerinden veya kendi mobil cihazlarından yazı
yazmasına veya çizim yapmasına olanak tanıyan bir bulut beyaz tahta çözümü
olan EZWrite ile birlikte gelir. EZWrite ayrıca yazma yüzeyinizi genişletmenize,
fotoğrafları ve ekran görüntülerini içe aktarmanıza ve oturumlarınızı
kaydetmenize olanak tanır.

EZWrite

Daha fazlasını öğrenin

Dokunmatik olmayan bir ekran mı arıyorsunuz?
Yalnızca içerik sunmanız gerekiyorsa, BenQ, slaytları ve multimedya
dosyalarını kablosuz olarak paylaşmanıza olanak tanıyan özelliklere ve
eklentilere sahip profesyonel bir toplantı odası ekranı olan CS'yi sunar. Ayrıca,
anında işbirliği için Duo çalışma modlarını ve bulut beyaz tahtayı destekler.

Sizinle hareket edebilen çalışmalar
Bir rulo üzerindeyken takılıp kalmayın. BenQ dönen ekran arabasına monte
edilen DuoBoard mobil hale gelir. Herhangi bir zamanda alan değiştirmeniz
gerekirse, işinizi kolayca yanınıza alabilir ve kaldığınız yerden devam
edebilirsiniz. Çerçeve 90 °'ye kadar döndüğünden, beyaz tahtayı dikey modda
yapabilir ve her şeyi farklı bir açıdan görebilirsiniz.

Daha fazlasını öğrenin

CS6501

Video görüşmeleri kolaylıkla başlatın
TTY21

CS'yi, geniş bir görüş alanına sahip Full HD video kalitesi sunan kompakt bir
video konferans kamerası olan DVY21 ile eşleştirin. Bire bir toplantılar ve küçük
grup oturumları için mükemmeldir.
Daha fazlasını öğrenin

DVY21

Toplantı odası

herhangi bir amaç için orta büyüklükte odalar
Ekran

Kamera

Katılımcı
< 10 kişi

~15ft (4.5m)

Görüş mesafesi
~ 4.5m

Tüm ofis alanlarının en yaygın olanı olan toplantı
odaları, çalışanlara fikirlerini paylaşmaları, planları
sunmaları ve tartışmaları için özel bir alan sağlar.
Harika toplantı odaları herkesin katılmasına ve
donanım veya yazılım sorunları nedeniyle takılıp
kalmadan sunumlarını veya video görüşmelerini
başlatmasına olanak tanır. Bunu akılda tutarak, bu
alanları kolay ekran paylaşımı ve sorunsuz video
konferans için tasarlanmış ekranlarla donatmak
önemlidir.

CS tanıtım videosu

Güvenle sunum yapın

Toplantı odanızı kolayca rezerve edin

Toplantılarınıza odaklanın, gerisini BenQ halleder. Anlık
yüz yüze ve karma toplantılar için yapılmış olan CS'nin,
doğrudan ekrandan görüntülü aramalar başlatmanıza
veya bulut depolama hesaplarınızdan sunumlarınızı
yüklemenize olanak tanıyan kullanıcı dostu işletim sistemi
vardır.
Artık dizüstü bilgisayar veya USB sürücü
getirmenize gerek yok. CS ayrıca gezinmeyi ve açıklama
eklemeyi de basitleştirir. Tıklayıcı ve işaretçi işlevi gören
güçlü bir uzaktan kumandayla birlikte gelir.

Toplantınız için oda bulmakta hiç sorun yaşadınız mı? CS, resmi işler için toplantı odası ekranları
sağlamanıza olanak tanıyan Meeting Room 365 gibi çözümlerle entegre olur. Ofisiniz ister
Google Workspace, ister Microsoft Outlook, Exchange veya Office 365 kullanıyor olsun, tek
yapmanız gereken bir oda ve zaman dilimi ayırtarak bir ekran ayırmaktır. Yerleşik CS pencere
öğesi, oda programını otomatik olarak gösterir, böylece herkes güncel bilgilere sahip olur.
Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını öğrenin

CS7501

Daha fazla kişiyle etkileşim
kurun
İş arkadaşlarınızı işe daha fazla dahil edin. InstaShare ile
siz ve meslektaşlarınız CS'ye aynı anda birden fazla cihaz
ekranını hızlı bir şekilde yansıtabilirsiniz. Bu şekilde
herkes aktif olarak katılabilir ve sohbete katkıda
bulunabilir. Ayrıca ekranı segmentlere ayırabildiğiniz için,
herkesin farklı içerikleri görüntülemesi kolaydır. Bu,
ekibinizin devam eden bir görev için birden fazla kaynağa
başvurması gerektiğinde kullanışlıdır.

Tek tıkla paylaşın
Uygulamaları kullanmayı sevmiyor musunuz? Cihazınıza yüklemeden de
InstaShare'in avantajlarından yararlanabilirsiniz. BenQ InstaShare düğmesi ile,
onu telefonunuza veya dizüstü bilgisayarınıza takmanız ve ekranınızı
yayınlamak için düğmeye basmanız yeterlidir. Windows, macOS ve diğer
sistemlerle sorunsuz bir şekilde çalışır.
2021 / 4. çeyrekte mevcut

Daha fazlasını öğrenin

TWY31

Herkesi kadrajda toplayın
InstaShare

Toplantı odalarına, çerçeveyi odadaki kişi sayısına göre ayarlayacak kadar akıllı
bir 4K konferans kamerası olan DVY22 ile donatın. Aynı zamanda gürültü
bastırma ve 4x dijital yakınlaştırma özelliğine sahiptir, bu da onu sessiz ama
güçlü kılar.
Daha fazlasını öğrenin

DVY22

Konferans salonu
hibrit çalışma grupları için geniş odalar
Ekran

Kamera

Katılımcı
> 10 kişi
Görüş mesafesi
~ 6m
~20ft (6m)

Konferans odanızdaki son teknoloji bir ekran
etkileyici görünebilir, ancak hibrit çalışmaya yönelik
mevcut geçişe dayanacak kadar geleceğe hazır mı?
Farklı konumlara dağılmış büyük çalışma grupları ile
bir fikir birliğine varmak zorlu hale gelir. Herkesi aynı
anda aynı odada nasıl toplarsınız? Konferans
odanızı, meslektaşlarınıza yüz yüze sunum
yapmanıza ve aynı zamanda video konferans yoluyla
uzaktaki ortak çalışanlara ulaşmanıza olanak tanıyan
profesyonel ekran çözümleriyle donatın.
CP ürün videosu

Kamera broşürü

Kendi toplantı yönteminizi seçin

Anında video konferansın tadını çıkarın

Kurumsal toplantı odası ekranlarımız insanları etkilemek için
tasarlanmıştır. 4K'dır, dayanıklıdır ve profesyonel görünürler,
ancak hepsinden daha fazlası, ekiplerinizin çalışma şekline
uyacak şekilde de tasarlanmıştır. BenQ, toplantı
düzenlemenin tek bir yolu olmadığını, özellikle günümüzde
daha çok karma toplantılar yapıldığını biliyor. Herkesin
kendine ait bir çalışma tarzı vardır: Bazıları küçük gruplar
halinde yazı tahtası ile beyin fırtınası yaparak sonuç alırken,
diğerleri fikirlerini geniş bir izleyici kitlesine sunarak sonuca
ulaşmaktadır.
Herhangi bir senaryoda, toplantı
gereksinimlerinizi karşılaması garantili hem dokunmatik
(DuoBoard) hem de dokunmatik olmayan (CS serisi)
ekranlarımız vardır.

Ekranınızdan doğrudan video görüşmeleri başlatın. Hem DuoBoard hem de CS, önceden
yüklenmiş TeamViewer Toplantısı aracılığıyla anlık görüntülü konferansı destekler. Uzaktaki ekip
üyeleriniz ve paydaşlarınızla güvenli bir şekilde işbirliği yapmak için uygulamayı başlatmanız
yeterli. Artık dizüstü bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kurmanıza gerek yok.
Daha fazlasını öğrenin

TeamViewer
Meeting

Daha fazlasını öğrenin

DuoBoard 65”

CS8601

Aksiyonu yakalayın
Uzak görüşmeler yapılırken genellikle anlatılmak istenen
pekçok Duygu yüz ifadeleri ve vücut dili yoluyla aktarılır.
Ekiplerin farklı konumlara dağıldığı karma çalışma
senaryolarında herkesin birbirini görmesi çok önemlidir.
BenQ, farklı türde toplantı odaları ve senaryolara uyan bir dizi
video konferans kamerası sunar. İster bir toplantı bölmesinde
yalnız olun, ister ekibinizle büyük bir konferans odasını
paylaşın, size uygun bir BenQ kamera mutlaka vardır.
Daha fazlasını öğrenin

DVY21

DVY22

DVY23

Sahip olduğunuz uygulamaları kullanın
Şirketiniz Zoom Rooms, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex veya
diğer konferans uygulamalarını kullanmanızı gerektiriyor mu? TEY21 ile
DuoBoard veya CS serisindeki herhangi bir video konferans yazılımını
açabilirsiniz. Bu OPS yuvalı bilgisayar, yalnızca tercih ettiğiniz konferans
platformunu kullanmanıza değil, aynı zamanda proje dosyalarını doğrudan
ekranınızda açmanıza olanak tanıyan Windows 10 IoT Enterprise ile yüklenir.
TEY21'e, BenQ Launcher aracılığıyla kolayca erişilebilir.

OPS destekli yazılım:

TEY21

Demo odası

Modernize edilmiş showroomlar
Ekran

Kamera

Geleneksel olarak sergiler, insanların ürünlerinizi ilk
elden deneyimlemelerine ve onlara şirket olarak
neler sunabileceğinize dair fikir vermelerine izin
vermenin en iyi yoluydu.
Ancak, potansiyel
müşterilerle yüz yüze tanışmak uygun bir seçenek
olmadığında, satış ve pazarlama ekipleriniz, bir
showroom ve stüdyo olarak ikiye katlanan çok
amaçlı bir görsel alanda canlı yayınlanan demolara
ev sahipliği yapabilir. Bu alanı, ürünlerinizi en iyi
ışıkta sunan bir ekran ve akış kamerası ile donatın.

DVY23

Yüksek etkili demolar için artırılmış etkileşim

Yüksek kaliteli video akışı
DVY23 ve TEY21 ile demolarınızı YouTube veya Facebook
Live gibi platformlarda yayınlarken sorun yaşamayın. BenQ ST
serisi ekranı bir kamera ve OPS yuvalı PC ile birleştirerek,
eksiksiz video akışı kurulumunu elde edersiniz. DVY23, çok
çeşitli kaydırma, eğme ve yakınlaştırma kontrollerine sahip 20x
yakınlaştırmalı bir konferans kamerasıdır. Sunucularınızın ve
ürünlerinizin her zaman odakta ve ekranda olmasını sağlar.
Yerleşik yerçekimi sensörü, videonuzun kalitesini ve yönünü
etkilemeden herhangi bir konuma monte etmenize de olanak
tanır. TEY21 slot-in PC, anında akış yapabilmeniz için web
tabanlı platformlara erişmenizi sağlar.

İyi satış demoları bir hikaye anlatır. Harika yapılan demolar izleyicileri büyüler. RP
serisi ile, son derece ilgi çekici görsel sunumlar yapmak daha kolay. Dokunmatik
ekran arayüzü, sunum yapanların slaytlarını el hareketleriyle kontrol etmelerine
ve ekrandaki nesneleri doğrudan ekrandan hareket ettirmelerine olanak tanır. RP
serisi ayrıca parlak ışık gerektiren stüdyo kurulumları için ideal olan parlama
önleyici bir ekrana sahiptir. Ürün videoları ve sunumları her türlü aydınlatma
koşulunda görünür durumda kalır.

RP8602

Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını öğrenin

DVY23

Video yardımından daha fazlası
Video yardım sistemleri, yayınınızın gerçek zamanlı
oynatılmasını sağladıkları için demolarda faydalıdır, ancak
genellikle video yardım monitörleri çok küçüktür ve neyin
yayınlandığını görebilen kişi sayısını sınırlar. BenQ ST serisi
gibi çok amaçlı bir UHD ekranla canlı yayınınızı 4K netliğinde
izleyebilirsiniz. Geniş formatlı bir ekran olduğu için, yönetmen
ve prodüksiyon ekibi tüm ayrıntıların farkına varabilir. Ayrıca
canlı geri bildirim için daha fazla alana sahiptir. Satış ve
pazarlama temsilcileri, yorum akışını izleyebilir ve gelen
müşteri sorularını kolayca yanıtlayabilir.

Hedef kitlenizi büyüleyin
Ürünler Pantone® Onaylı SL serisinde hayat buluyor. Showroomlar ve sergiler
için uygun olan ekranın çoklu renk modları, hem hareketsiz görüntülere hem de
dinamik videolara canlılık katarak müşterilerinizin dikkatini etkili bir şekilde
çeker.
Daha fazlasını öğrenin

SL8602K

Sürükleyici deneyimler yaratın
Yaratıcı kurulumlarla alışılmışın dışında düşünün. BenQ’nun smart stretched
signage ürünlerinden BH serisi çok yönlülük sunarak size duyuları harekete
geçiren sürükleyici showroomlar kurma özgürlüğü verir.

Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını öğrenin
ST6502

TEY21

BH2801

Lobi

Giriş

Harika bir ilk izlenim yaratın

Çalışanlarınızın sağlığını koruyun

Konuklarınız lobinize girdikleri anda, onlara hem şirketinizin çözümlerini hem de marka kimliğini
tanıtan göz alıcı bir video duvarıyla neler sunabileceğinizi gösterin. BenQ PL video duvar serisi,
sektördeki en ince çerçevelerden birine sahip olduğundan, büyük, kesintisiz bir görüntü garanti
edilir. İçeriği değiştirerek ve duvarı büyük bir yön bulma işareti ve dijital duyuru panosu olarak
kullanarak bu alanı daha da artırabilirsiniz.

COVID-19 salgını sonrasında işletmeler, ofis misafirlerinin ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini
garanti altına almak onların en büyük önceliği haline geldi. Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya
yardımcı olmak için BenQ, işletmelere eksiksiz bir temassız sıcaklık tarama çözümü sunar.
DVY24, geniş bir görüş alanını kapsayan ve hızlı ve doğru okumalar sağlayan güçlü bir termal
kameradır. Sonuçların gerçek zamanlı görüntülenmesi için ST ve bir OPS yuvalı bilgisayar ve
hareketlilik için kolay kullanılabilen stand ile birlikte gelir.

Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını öğrenin

PL5502

DVY24

BT kontrol odası

İK ofisi

Merkezi cihaz ve kullanıcı yönetimi

Ofis çapında etkili iletişim

BT ekiplerinizi kurumlara uygun bir komuta merkezi ile donatın. BenQ DMS (Cihaz Yönetimi
Çözümü) ve IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) hizmeti, BT personelinin cihaz ayarlarını
değiştirmesine ve Active Directory kullanıcı listelerini tek, güvenli bir bulut tabanlı konsol
aracılığıyla senkronize etmesine izin vererek cihaz ve izin yönetimini kolaylaştırır. Gerçek
zamanlı izleme için cihaz kontrol panelini canlı güvenlik beslemeleriyle birlikte büyük bir video
duvarında görüntüleyebilirsiniz. Bu, şirket varlıklarının doğru ve en iyi şekilde kullanılmasını
sağlar.

İK ekipleri genellikle kurumsal güncellemeler, çalışanlara sağlanan faydalar, eğitim programları
ve diğer etkinliklerle ilgili olarak çalışanları e-posta ve resmi portallar aracılığıyla bilgilendirir. Bu
bilgilendirmeler genellikle işle ilgili diğer konuların altına gömülür. Herkesin görmesi için haberler
ve şirket çapında duyurular göndererek, BenQ ekranlarınızı bekleme modundayken verimli bir
şekilde kullanın. X-Sign kullanarak kolayca içerik taslağı oluşturabilir ve yayınlayabilir veya
X-Sign Broadcast kullanarak anında işlem gerektiren yüksek seviyeli uyarılar gönderebilirsiniz.
Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını öğrenin

PL5502

DMS

ST5502

X-Sign
Broadcast

İnteraktif
Ekranlar

DuoBoard

RP serisi

RM serisi

Kurumsal interaktif ekran

Kurumsal interaktif ekran

Kurumsal interaktif ekran

．Farklı Duo modlarını kullanarak eşler ile çoklu
görev
． Yuvalı bilgisayar aracılığıyla ekrandaki iş
uygulamalarını kullanın
．Dahili mikrofon ve kamerayı kullanarak
çağrıları anında barındırın
． Mikroplara dayanıklı ekranla kullanıcı
sağlığını koruyun
．Boyutlar: 65”, 86”

Daha fazla bilgi

．NFC oturum açma aracılığıyla bulut
hesaplarınıza anında erişin
． Yuvalı bilgisayar aracılığıyla ekrandaki iş
uygulamalarını kullanın
．Hava kalitesi sensörleri ve mikroplara
dayanıklı ekranla kullanıcı sağlığını
koruyun
．Parlaklık, kullanıcının yakınlığına göre
ayarlanır
．Boyutlar: 65”, 75”, 86”

Daha fazla bilgi

． Sorunsuz bir yazma deneyimi sağlar
． Yuvalı bilgisayar aracılığıyla ekrandaki iş
uygulamalarını kullanın
． Mikroplara dayanıklı ekranla kullanıcı
sağlığını koruyun
．Kullanışlı bir şekilde hoparlörler ve kalem
tablası ile birlikte gelir
．Boyutlar: 55”, 65”, 75”, 86”

Daha fazla bilgi

Kurumsal
Ekranlar

． Kurumsal ortamlarda çok yönlü kullanım için tasarlandı
．Dahili Android işletim sistemi ile kullanıma hazır
．Dahili oynatıcı ve hoparlörlerle kolay oynatma
．4K UHD kalitesi sağlar

CS serisi

．Boyutlar: 43”, 55”, 65”, 75”, 86”

Kurumsal toplantı odası ekranı
．Sunumlarınızı kolaylıkla oluşturun ve kontrol edin
． Yuvalı bilgisayar aracılığıyla tercih ettiğiniz video

ST serisi

Daha fazla bilgi

4K smart ekran

konferans uygulamasını kullanın
． Sezgisel toplantı araçlarını kullanarak işbirliği yapın
．Tüm toplantı programlarınızı senkronize edin ve
görüntüleyin

． 0,44 mm çerçevelerle sürükleyici görüntüleme

．Boyutlar: 65”, 75”, 86”

ConsistGörüntü tutarlılığı için renk ayarlı

Daha fazla bilgi

．4K netlikte papatya dizimi sunar
．Görüntülenen içeriğin esnek yapılandırması
．USB'den içerik oynatmayı destekler
．Boyutlar: 49”, 55”

PL serisi
Video duvar

Daha fazla bilgi

SL serisi
Pantone® Onaylı ekran
．Çeşitli uygulamalar için çeşitli boyutlarda gelir
．Farklı aydınlatma koşulları altında net görüntüler

．Dünyanın ilk ve tek Pantone® Onaylı ekranı

．İhtiyaca göre tek veya çift taraflı

． Uçtan uca renk doğruluğu sağlar

．Basit, modern tasarım

．Farklı senaryolar için renk modları sunar

．Opsiyonel dokunmatik ekran etkileşimi

．4K UHD kalitesi sağlar
．Boyutlar: 43”, 55”, 65”, 75”, 85”

Daha fazla bilgi

．Boyutlar: 24”, 28”, 35”, 38”

BH serisi

Akıllı uzatılmış ekran

Daha fazla bilgi

Aksesuarlar

DVY22

DVY21

DVY23

Akıllı 4K konferans kamerası

Kompakt Full HD
web kamerası

20x yakınlaştırmalı
konferans kamerası

．88 ° geniş görüş alanı

．126 ° geniş görüş alanı

．Ultra detaylı 20x optik zoom

．Bozulma olmadan Full HD videoyu

．4x dijital yakınlaştırma

．Pan: ± 170 ° | Eğim: -30 ° ila + 90 °

．AI destekli otomatik çerçeveleme

．Video çıkışları: USB 3.0, HDMI, PoE ile

temizleyin
．Gürültü bastırma özelliğine sahip çok yönlü
mikrofonlar

．Gürültü bastırma özelliğine sahip çok yönlü
mikrofonlar

．Aydınlatma koşullarına uyum sağlar

1GbE, 3G-SDI
． Akış: RTSP ve RTMP

．Loş ışıkta bile net görüntüler sağlar

．USB tak ve çalıştır

． Kontrol bağlantı noktaları: RS232, RS422,
RS485, LAN ve uzaktan kumanda

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

TWY31

TEY21

InstaShare Butonu

．BenQ kurumsal ekranlarında tek tuşla ekran
paylaşımı.
．Windows, macOS, Chrome OS, Android ve
iOS'u destekler.
．Cep boyutunda ve ultra hafif. USB tak ve
çalıştır (Type-C)

TTY21

OPS yuvalı bilgisayar
Intel 10. nesil i5 ve i7
．Lisanslı Windows 10 IoT Enterprise ile
yüklendi

Döner montajlı
tekerlekli sehpa
．Kolay hareketlilik için tasarlandı
．90 ° maksimum dönüş

．Çok çeşitli uygulamaları destekler

．45kg'a (98lbs) kadar destekler

．BenQ Launcher ile erişilebilir

．VESA uyumlu (600x400 mm'ye kadar)

．Maksimum çözünürlük: 3840x2160

．Pedal frenlerle donatılmıştır

．Veri bağlantı noktaları: USB 3.1, 3.0 ve 2.0
ve HDMI

2021
Available
4. Çeyrek’te
Q4 2021
hazır

Daha fazla bilgi

Yazılım

EZWrite

InstaShare

DMS

BenQ ekranlar için tasarlanmış, yüksek
düzeyde işbirliğine dayalı bir bulut beyaz
tahtaya özgürce yazın, çizin ve görüntüler
ekleyin.

BenQ ekranlarınızdaki işletim
sistemlerinden bağımsız olarak birden
fazla cihaz ekranını anında paylaşın ve
kontrol edin.

Üretici yazılımını güncelleyin, uygulamaları
yönetin ve BenQ cihaz yönetimi çözümü ile
cihazlarınızı kontrol edin.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

AMS

X-Sign Broadcast

X-Sign

Daha fazla bilgi

Thermal camera solution
BenQ hesap yönetim sistemi aracılığıyla
ekranlarınızdaki bulut depolamanızı
bağlayın ve erişin.

Daha fazla bilgi

X-Sign Broadcast aracılığıyla tüm BenQ
ekranlarınıza uyarılar ve önemli duyurular
hazırlayın ve itin.

Daha fazla bilgi

X-Sign içerik yönetim sistemi aracılığıyla
BenQ ekranlarınız için içerik oluşturun,
planlayın ve yayınlayın.

Daha fazla bilgi

BenQ Ekran
İş Ortakları
BenQ, kurumsal ekran
çözümlerimizden herhangi birini
kullandığınızda size benzersiz
hizmet sunmak için sektör lideri
üreticiler ve bulut hizmeti
sağlayıcıları ile ortaklık kurmuştur.

BenQ slot-in PC'ler Intel tarafından
desteklenmektedir ve ekranları güçlü
IoT çözümlerine dönüştürmektedir.

AMS tarafından barındırılan BenQ
hizmetleri veri güvenliğini, gizliliği ve
güvenilirliği garanti eder.

Kurumsal verilerinizi korurken
ekranlarınızı kötü amaçlı yazılımlara
karşı koruyun.

Barındırılan uygulamaları, dosyaları ve
klasörleri açmak için ekranlarınızdan
sanal masaüstlerine erişin.

Zoom Rooms uyumlu BenQ ekranlarla
kurumsal düzeyde video konferansın
keyﬁni çıkarın.

Uzak masaüstü erişimi veya video
konferans için TeamViewer çözümlerini
kullanın.

Creston’ın güvenli ekosistemini
kullanarak ekranlarınızı kolaylıkla
yapılandırın ve yönetin.

Sistem denetleyicilerini değiştirmek
zorunda kalmadan ekranlarınızı istediğiniz
gibi yönetin ve ayarlayın.

Pantone eşleştirme sistemi, BenQ
çözümlerinde uçtan uca renk doğruluğu
sağlar.

Daha fazla bilgi

PL5502

Thermal camera solution

Çözüm
Özeti

Küçük toplantı odası

Toplantı odası

Konferans salonu

İşbirliği

İşbirliği

İşbirliği

İnteraktif
Ekranlar

DuoBoard, RP, RM (65")

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

DuoBoard, RP, RM (86")

Yazılım

EZWrite

EZWrite

EZWrite

Aksesuar

Mobil Stand

Mobil Stand

Mobil Stand

Sunum

Sunum

Sunum

Dokunmatik
olmayan Ekranlar

CS, SL, ST (43”/55”/65”)

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

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

Kablosuz
Sunum

InstaShare

InstaShare

InstaShare

Aksesuarlar

InstaShare Butonu
Mobil Stand

InstaShare Butonu
Mobil Stand

InstaShare Butonu
Mobil Stand

Video Konferans

Video Konferans

Video Konferans

Kurumsal
Ekranlar

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”)

Video
Konferans

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

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

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

Aksesuarlar

1080P web kamerası
Intel i7 slot-in PC

Smart 4K kamera
Intel i7 slot-in PC

20x zoom PTZ kamera
Intel i7 slot-in PC

