
InstaShow™ is de draadloze presentatieoplossing waarmee u direct vanaf vrijwel elk apparaat ideeën
kunt delen. Met maximaal 32 gebruikers tegelijk kan InstaShow™ de betrokkenheid bij vergaderingen
vergroten en de samenwerking verbeteren. Bovendien helpt de interactieve responsfunctie van
InstaShow™ presentatoren om zich op hun publiek te concentreren door hen in staat te stellen een
laptop te bedienen via een touchscreen. Het belangrijkste is dat InstaShow™ sterke
beveiligingsfuncties bevat om ervoor te zorgen dat de innovatieve ideeën van bedrijven worden
beschermd. Of u nu een kleine geïmproviseerde brainstormsessie of een grootschalige
bedrijfspresentatie moet organiseren, InstaShow™ maakt het delen van inhoud eenvoudig, snel en
veilig.

Sterke Beveiliging

WPA2 Enterprise en CVSS Verficicatie maken dit
product uiterst veilig, waardoor vertrouwelijke
informatie kan worden gedeeld zonder enige
bezorgdheid over inbreuken op de beveiliging.
Tevens is InstaShow ISO 27001 gecertificeerd
waardoor het voldoet aan alle eisen rondom
informatiebeveiliging

Plug and Play

Sluit InstaShow eenvoudig aan op uw apparaat en
druk vervolgens op de knop om direct te
beginnen met presenteren. Zonder gedoe en
tijdverlies. Er kunnen max. 32 mensen deelnemen
om beurtelings verbinding te maken en te
presenteren zonder de gebruikelijke technische
vertragingen tussen presentatoren.

Geen Software Nodig

InstaShow heeft geen installatie of uitvoering van
software nodig. Omdat het een volledig hardware-
oplossing is waarvoor geen software, stuur-
programma's of downloads nodig zijn, elimineert
InstaShow volledig veel potentiële toegangspunten
waar virussen en malware misbruik van kunnen
maken.

Centrale Controle

Gecentraliseerde controle stroomlijnt het
apparaatbeheer en maakt updaten eenvoudig.
IT-beheerders kunnen InstaShow via LAN op
afstand beheren om koppelingen en
instellingen aan te passen en firmware
gemakkelijk bij te werken met BenQ's OTA-
technologie.

Dit bouwt verder op de gebruiksvriendelijke filosofie van InstaShow. Voorbij zijn de dagen dat de
IT-beheerder afzonderlijk naar elke vergaderruimte moet om wijzigingen aan te brengen die een
vergadering onderbreken, ze kunnen nu achterover leunen met een lekker kopje koffie en in
realtime updates aanbrengen. Dit kan in hetzelfde gebouw of zelfs vanaf de andere kant van de
wereld worden gedaan, waardoor veel tijd en reiskosten worden bespaard en de IT-afdeling zich
kan concentreren op verschillende, meer gecompliceerde taken.

Ben je na het lezen van deze whitepaper op zoek naar
nog meer inspiratie over Instashow? Scan de QR code
met je telefoon en join onze community op social media.
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