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Colaboração e 

Negócios.
A colaboração eficiente é essencial em qualquer contexto de 
negócios, e a assistência visual é um elemento-chave do processo 
de colaboração. As soluções visuais da Barco oferecem a melhor 
qualidade de imagem e também fornece as ferramentas de 
tecnologia de colaboração e gerenciamento de conteúdo que 
ajudam as pessoas a trabalharem juntas de forma fácil e natural. 
 
Ao fornecer tecnologia intuitiva que melhora a colaboração, a Barco 
vai revolucionar a maneira como você trabalha para sempre.
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Os problemas das salas de reunião ...

"Nós nos encontramos continuamente, mas parece que não 
obtemos resultados ”. 
 
78% dos líderes empresariais dizem que as reuniões seriam mais 
produtivas se pudesse haver mais de uma pessoa na tela ao 
mesmo tempo. 
 
Apenas nos EUA, 3.000 milhões de reuniões são realizadas por 
ano, 71% dos funcionários acreditam que as reuniões são 
improdutivas 
 
Todos os anos, as equipes de TI percorrem a distância de uma 
maratona para resolver os problemas das salas de reunião

Empresas da Fortune 500 
gastam US $ 75 milhões por 
ano em reuniões
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Nossas soluções

Para que perder tempo se você pode ter qualidade, agilidade e 
compartilhamento sem fio de seus conteúdos. 
As soluções da Barco atendem qualquer demanda e expectativa. 
Deseja um equipamento base hardware, simples que não precise se 
integrar a sua rede? Vá de Clickshare 
Precisa de um equipamento integrado a rede, que lhe ofereça mais 
funções além de permitir que você se livre dos cabos de uma vez por 
todas? Vá de wePresent
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Modelos

CS-100 
Nosso modelo para pequenas salas, 
para clientes que desejam simplesmente 
eliminar os cabos e compartilhar suas 
informações de forma simples e fácil. 
Acompanha 01 botão permitindo 01 usuário 
por vez compartilhando a tela. 
E tem mais, você também consegue 
compartilhar via smartphones e tablets, é só 
baixar nosso aplicativo "Clickshare" na App 
Store ou Google Play gratuitamente. 
 

Conecte a base do CS-100 em 
seu televisor, monitor, projetor ou 
videowall através da saída HDMI 
e no seu Laptop conecte o botão 
no USB e pronto, click e 
apresente. 
 

Huddle Room
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CSE-200 
O CSE-200 é o equipamento perfeito para 
grandes empresas que querem eliminar 
os cabos de vídeo de suas salas e ainda 
usufruir da praticidade e possibilidade de 
compartilhamento simultaneo em um 
único display, por isso ele é o nosso "Top 
Seller" em vendas. 
 

Conecte a base do CSE-200 em 
seu televisor, monitor, projetor ou 
videowall através da saída HDMI 
e no seu Laptop conecte o botão 
no USB, e em outro laptop você 
pode conectar o outro botão ou 
simplesmente conecte seu 
smartphone ou tablet e espelhe 
de forma simples sem 
necessidade de app para baixar. 
O mais bacana é que o 
clickshare reconhece o tamanho 
da tela e já faz a divisão 
automatica, permitindo que até 
02 usuários compartilhem 
conteúdos distintos em um 
mesmo display. 

Top  
Seller
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CSE-800 
O CSE-800 foi projetado para levar a 
experiência do ClickShare até as salas 
de diretoria, salas de reunião high-end 
e salas de conferência. Introduzindo 
diversos recursos exclusivos, incluindo 
compartilhamento simultâneo de até 8 
pessoas, moderação automática e 
manual, e lousa e anotações, o CSE- 
800 é o sistema mais potente da 
família ClickShare atualmente. O CSE- 
800  oferece recursos de segurança 
aprimorados, uma gama mais ampla 
de opções de conectividade - incluindo 
suporte de AirPlay e Google Cast para 
conteúdo não HDCP além de ser 
possível conectar a ele 02 displays. 
 É o único modelo com 

funcionalidade de moderação 
que foi projetada 

especificamente para uso em 
salas maiores, com diversas 
pessoas compartilhando ao 

mesmo tempo. Para evitar a 
troca rápida entre telas, um 
moderador pode selecionar 

manualmente qual conteúdo 
aparece na tela garantindo uma 

experiência excelente para 
todos os participantes. 
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Solução Plug & Play

O ClickShare é uma solução 
simples e de fácil instalação. 
Conecte a base a uma fonte de 
energia e ao display (televisor, 
monitor, projetor ou videowall) em 
seu laptop conecte o botão e pronto, 
você já pode utilizar seu 
equipamento. 
 
Com o ClickShare é possível 
customizar o papel de parede, 
definir o audio caso queira conectá- 
lo a uma caixa de som externa via 
Jack ou audio fibra (CSE-200 e 
CSE-800) 
 
 Acesse o menu de configurações do ClickShare conectando- 
se a rede Wi-Fi gerada pelo próprio clickshare, senha padrão 
de fábrica "clickshare" e acesse o IP: 192.168.2.1, usuário e 
senha admin e pronto você popde acessar o menu completo 
e deixar o equipamento do jeito que você quiser.
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Otimize seu tempo e 

seu espaço.

Agora você já sabe, com o 
Clickshare você economiza 
tempo e dinheiro além de 
revolucionar a forma como sua 
empresa realiza uma reunião. 
Nada de ligações para a 
equipe de TI, tudo o que você 
precisa está ao toque de um 
botão.

E caso você precise de mais botões em sua sala, fique tranquilo 
pois você pode adquiri-los como acessórios

Botão USB 
R9861500D01 

 

Botão USB-C 
R9861500D01C 

 

Organizador Porta Botões 
R9861500D01C 
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Dê vida às ideias com uma solução de baixo investimento 
Interface baseada em aplicativo, simples e completamente 
configurável para ambientes BYOD 
Métodos de conexão flexíveis para atender às demandas do 
seu ambiente 
Projetado para todos os lugares onde as pessoas colaboram: 
empresas, governos e escolas

O wePresent oferece sistemas de 
apresentação sem fio profissionais 
que permitem que até 64 usuários 
compartilhem conteúdo de 
qualquer dispositivo para 
Apresentar, Interagir e Colaborar. 
O wePresent oferece recursos 
flexíveis projetados para adicionar 
valor às suas experiências de 
colaboração.
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WiPG-1000 
O WiPG-1000 é a solução de 
apresentação de modelo base da linha 
de produtos wePresent. O modelo de 
nível de entrada é cheio de recursos, 
tornando-o uma solução acessível para 
salas de aula, espaços conjuntos e 
salas de reunião. O WiPG-1000 pode se 
conectar ao seu monitor via HDMI ou 
VGA, oferecendo apresentações até 
1080p; ele possui até mesmo uma 
entrada "Jack" para suportar sistema de 
áudio secundário. 
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WiPG-1600w 
Como todos os modelos do 
wePresent, o WiPG-1600W 
oferece compatibilidade 
multiplataforma, permitindo que 
dispositivos Windows, Mac OS, 
Android e iOS apresentem e 
interajam entre si e também 
oferece suporte para o AirPlay, 
permitindo que os usuários 
apresentem usando o protocolo 
nativo da Apple. 

O WiPG-1600W oferece recursos de anotação na tela e 
quadro branco virtual permitem que os apresentadores 
destaquem os pontos-chave e desenvolvam ideias durante 
suas apresentações. Utilizando um mouse USB conectado à 
unidade, os apresentadores podem facilmente fazer 
anotações na tela e acessar recursos de controle de 
conferência para os moderadores sem um visor sensível ao 
toque 
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WiCS-2100 
O WiCS-2100 do wePresent é 
uma solução de colaboração de 
apresentação sem fio que permite 
a apresentação, interação e 
colaboração entre usuários com 
qualquer tipo de dispositivo. O 
WiCS-2100 é a primeira unidade 
do wePresent a oferecer o modo 
de "monitoramento" de alunos. 
 
 

Os professores (ou moderadores) podem pré-visualizar a 
miniatura do dispositivo de um aluno (ou de outro usuário) em seu 
próprio computador ou dispositivo. Este recurso presente no 
Pacote de Educação do wePresent ajuda a monitorar a atividade 
dos alunos ou a apresentação antes de enviá-la para o visor 
principal. Os professores podem se concentrar ainda mais em 
ensinar e manter os seus alunos no caminho certo 
O WiCS-2100 oferece integração completa com dispositivos 
Chromecast e AirPlay.
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MirrorOp 
 
O MirrorOp é um software gratuito, 
compatível com todos modelos de 
wePresent, bastá intalá-lo em seu 
notebook ou smartphone, localizar o 
wePresent disponível em sua sala de 
reunião e pronto, só dar o play e 
começar a mostrar seu conteúdo.
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Agora que você conhece nossas soluções, elimine de vez os 
problemas que os cabos de vídeo causam em sua sala, seja 
de reunião ou de aula, a Barco tem a solução perfeita para 
atender sua necessidade. Aproveite nossas dicas de como 
melhorar a produtividade de suas reuniões.

4 Dicas para reuniões mais produtivas

Apenas participe das reuniões certas. 
51% dos entrevistados concordam que 
participam frequentemente de reuniões que 
se revelam irrelevantes para eles 

Nunca inicie uma reunião sem uma boa 
preparação. 48% dos entrevistados afirmam 
que muitas vezes não está claro para eles 
qual é o objetivo da reunião 

Comece no horário.Enviou uma agenda e 
definiu objetivos claros? Certifique-se de 
que todos os membros da equipe tenham 
confirmado sua participação e sejam claros 
sobre os papéis e responsabilidades.

E por último, invista em boa tecnologia de 
reuniões pois 80% dos entrevistados querem 
que a tecnologia nas reuniões seja intuitiva
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