EDUCATIE-OPLOSSING
CTOUCH RIVA

THE
POWER
OF TOUCH
De CTOUCH Riva is een super gebruikersvriendelijk
touchscreen dat de kracht van ‘touch’ in elke
leeromgeving brengt. Deel documenten op het grote
scherm, schrijf de slimste ideeën op het interactieve
whiteboard en inspireer iedereen in het klaslokaal.
Voor zowel docenten als studenten.
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EDUCATIE-OPLOSSING
CTOUCH RIVA
Super gebruiksvriendelijke interface: one touch & go!
Iedereen kan er mee werken! Het is net zo eenvoudig als het gebruik van je telefoon of
tablet! Met één druk op de knop heb je toegang tot alle opties op het scherm. Dat maakt je
leven wel heel gemakkelijk. Met de CTOUCH Riva kun je gewoon je eigen software gebruiken,
zoals je gewend bent. Geen zorgen! Dit geeft je ruimte om je volledig te richten op het maken
en geven van inspirerende en interactieve lessen.
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Deel content draadloos met elk apparaat
Vertel je leerlingen dat ze hun eigen apparaat meenemen (BYOD). Stimuleer ze om hun werk
op het grote scherm te delen via EShare. Of deel de inhoud van het scherm met andere
apparaten in de klas. Het delen van kennis is nog nooit zo eenvoudig geweest. Het werkt
probleemloos met Android, Windows, Mac en Chrome apparaten. Als jij zorgt voor een
stabiele internetverbinding, dan zorgen wij voor de rest.
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Geavanceerde Android-technologie
Het CTOUCH-besturingssysteem (COS™) van de Riva is gebaseerd op Android 8. Gebruik
functionaliteiten zoals split-screen om aan verschillende documenten tegelijk te werken. En
stel je scherminstellingen in, afhankelijk van je eigen wensen. Vergrendel of verberg bepaalde
settings of schakel Android zelfs helemaal uit. Het is aan jou!
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Bedien het scherm vanuit één centraal punt
IT-beheerders opgelet! De CTOUCH Riva wordt geleverd met Radix Viso Mobile Device
Management (5-jarige licentie). Dit stelt je in staat om het scherm op afstand te bekijken, te
bedienen en te upgraden. Je hoeft niet langer scherm-voor-scherm instellingen bij te werken
en apps te installeren of te verwijderen. Blijf gewoon in je stoel zitten en bedien de schermen
vanuit daar.
Gebruiksvriendelijke voorgeïnstalleerde apps
De CTOUCH Riva wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde apps die zorgvuldig zijn
geselecteerd. Zodra je het scherm uit de doos haalt, kun je de apps direct gaan gebruiken.
Bovendien kun je zelf nog meer apps toevoegen via de CTOUCH app-store.
UBoardMate

•
•
•

De interactieve whiteboard app
om je gedachten te visualiseren
Gebruik allerlei pennen, kleuren,
lijnen en vormen
Bewaar en deel de content met
je klas

OfficeSuite

•
•
•

De Office-app om je werk gedaan
te krijgen
Open, bewerk en deel Word, Excel-,
PowerPoint- en PDF-bestanden op
je scherm
Een externe computer is niet nodig

File Commander

•
•
•

De file manager app om je helpen bij het
organiseren van je bestanden
Deel je bestanden via FTP of binnen je
lokale netwerk
Sluit je cloud-account aan, zoals Dropbox,
Microsoft One Drive of Google Drive

Aqua Mail

•
•

De alles-in-één e-mail app waarmee je
direct vanaf het scherm toegang hebt tot
je eigen inbox en e-mails kunt versturen
Werkt met meerdere e-mailproviders
en accounts

1454V200402 NL

e

