
SmartTouch

Verbazingwek-
kende interactie 
in hoge definitie

SmartTouch is de software 
waarmee u efficiënter en op 
een meer visueel aantrekkelijke 
manier op een touch-based 
apparaat multimedia-inhoud en 
de presentatie van bestanden kunt 
beheren . 

Gemakkelijk te gebruiken, u 
kunt SmartTouch  bepalen en 
de interactie met de inhoud van 
nature in de erkenning door 
het handgebaar . SmartTouch is 
ontworpen om u een ervaring net 
zoals uw smartphone of tablet te 
geven.

Ontworpen voor gebruik met 
touch screen monitoren en met 
interactieve kiosken en tafels. Mooi 
bij infopunten, beurzen, musea, 
retail locaties, winkelcentra, tv-
nieuws studio’s, vergaderzalen, 
luchthavens, hotels, universiteiten, 
scholen, opleidingscentra, 
bibliotheken, enz.

Het gebruik van uw multimedia-
inhoud en het gemakkelijk 
aangepast vooraf geladen 
sjablonen, kunt u uw eigen 
interactieve applicatie in slechts 
een paar stappen maken. 

Bereid uw projecten waar u ook 
in bent met de configurator, en 
dan importeren in SmartTouch 
met een USB-stick of andere 
verwijderbare media Real multi-
touch mogelijkheden: meerdere 
gebruikers kunnen verschillende 
inhoud tegelijkertijd onderzoeken 
een wachtwoord beveiligde 
toegang te verkennen om de 
instellingen en de software af te 
sluiten
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Hoofdlijnenhoge definitie

PHOTO, VIDEO EN AUDIO VIEWER
Stelt u in staat om te visualiseren en manipuleren van foto’s, video’s 
en audio-bestanden, aantekeningen direct over het scherm, en 
vastleggen in en e-mail uw annotaties.

BROWSER
ingebouwde browser waarmee u surfen op het internet en het 
creëren van een lijst (wit / zwart) toegestaan of niet toegestaan 
websites. Mogelijkheid om interactieve kaarten weer te geven en 
in te voegen aantekeningen direct op het scherm, die ook kunnen 
worden vastgelegd en verzonden per e-mail.

JIGSAW PUZZLE
Deze app simuleert een klassieke puzzel te vermaken op een leuke 
manier! Gebruikers kunnen draaien elke afbeelding die ze verlangen in 
een puzzel.ions.

QUIZ BUILDER
Aanmaken en beheren van aangepaste quizzen voor educatieve of 
entertainment doeleinden

PDF EN MICROSOFT WORD, EXCEL EN POWERPOINT-
BESTAND VIEWER
Hiermee kunt u het geselecteerde bestand en in- of uitzoomen op alle 
of een deel van het document te visualiseren, aantekeningen direct over 
het scherm, en de afvang en e-mail uw annotaties.

VORM
Voer de gevraagde informatie, waaronder e-mailadres, op het formulier; 
plak er elk bestand dat u wilt (bijvoorbeeld brochures, datasheets, foto’s, 
screenshots, etc.), en de app zal het automatisch verzenden naar het 
opgegeven e-mailadres.

Verenigbaarheid
Minimumeisen: 7-inch tablet met Vensters 8.1,10  of 
Desktop PC met Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of 10
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