ESHARE DRAADLOOS SCHERM DELEN
CTOUCH RIVA

DARE
TO
ESHARE
EShare is een supergemakkelijk applicatie voor
het draadloos delen van schermen. De app is
voorgeïnstalleerd op de CTOUCH Riva en is perfect
geschikt voor het onderwijs en zakelijk gebruik.
Met EShare is het draadloos delen van je scherm
makkelijker dan ooit tevoren.

ESHARE DRAADLOOS SCHERM DELEN
CTOUCH RIVA
Draadloos scherm delen en meer!
Met de voorgeïnstalleerde EShare app ben je helemaal klaar om de interactie tussen jou en je
publiek aan te gaan. Je deelt eenvoudig de inhoud van je scherm (PC, Macbook, Chromebook, tablet
of ander mobiele apparaat) met de CTOUCH Riva. Maar ook andersom, van de CTOUCH Riva naar je
persoonlijke apparaat. Maar dat is nog niet alles! Met de EShare-app kun je ook het CTOUCH Rivascherm bedienen, aantekeningen en screenshots maken en nog veel meer. AirPlay en Chromecast
worden tevens ondersteund.
Aan de slag
Om een sessie te starten, installeer je eerst de EShare-app op je eigen apparaat. Zodra je de app hebt
geïnstalleerd, hoef je nog maar 3 dingen te doen; zorg dat je in hetzelfde netwerk zit, vind de CTOUCH
Riva en begin met delen.
Onbeperkt scherm delen met de EShare Licentie
Met de EShare app is het mogelijk om per sessie 5 minuten te streamen. De sessie wordt na 5
minuten automatisch beëindigd. Na afloop kun je direct een nieuwe sessie opstarten. Als je geen
tijdsbeperkingen wilt hebben, schaf dan de CTOUCH Riva EShare Licentie aan. De 5-minuten
beperking komt dan te vervallen en kun je onbeperkt je scherm delen.
De EShare voordelen op een rij

•
•
•
•

•

Two-way-touch: touch-functionaliteit
werkt in beide richtingen.
Stream en bekijk tot 9 apparaten tegelijk.
Deel de inhoud van je apparaten op het
scherm en vice versa.
Neem de controle over van het scherm met
two-way-touch, de annotatietool en de
screenshot-functie.

•
•

Tot 50 gebruikers in één sessie: schakel
eenvoudig tussen apparaten.
Werkt op alle gangbare
besturingssystemen, zoals: Android, iOS,
macOS en Windows.
AirPlay en Chromecast worden
ondersteund.
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