
INTELIGENTNE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE UŁATWIĄ TWOJĄ PRACĘ



Kompletne rozwiązania do współpracy

Pełna gama interaktywnych wyświetlaczy

Podłączenie dowolnego urządzenia za 
pomocą dowolnej sieci

Sprawdzi się w każdym miejscu pracy

Przydatny w Scrum i Agile

Kompatybilny z każdym oprogramowaniem

INTERAKTYWNY EKOSYSTEM DO 
TWOJEGO MIEJSCA PRACY

Technologia i urządzenia mobilne stały się podstawą nowoczesnych 
miejsc pracy. Łatwe łączenie, udostępnianie i modyfikowanie treści 
cyfrowych to konieczność, dlatego Newline wprowadza interaktywny 
ekosystem. Zestaw inteligentnych narzędzi cyfrowych, które pomogą 
Ci pracować wydajniej, szybciej i lepiej. Z Newline w sercu każdego 
miejsca pracy Twoje wideokonferencje lub sesje współpracy odbywają 
się na zupełnie nowym poziomie.

Siłą napędową Newline Software Ecosystem są interaktywne monitory 
o wielkości do 98’’. Najwyższa jakość obrazu i intuicyjna obsługa dotyku 
sprawiają, że monitory Newline są uwielbiane przez użytkowników na 
całym świecie!



DLACZEGO NEWLINE CAST JEST SUPER ŁATWY W UŻYCIU?

Po prostu połącz się z dowolnym urządzeniem

Użyj aplikacji Newline CAST, AirPlay, Miracast lub 

swojej przeglądarki

Nie ma znaczenia, jakiego połączenia 

internetowego używasz - każda kombinacja 

zadziała!

Połącz do 6 urządzeń w tym samym czasie

Łatwe udostępnianie zdjęć, filmów, linków i 

plików

Dwustronna współpraca: nanoszenie zmian 

na materiałach z poziomu laptopa i monitora

Najwyższy poziom bezpieczeństwa z 

unikalnym kodem PIN i szyfrowaniem end-

to-end 

Wielu 
użytkowników

Dowolna sieć App Poziom 
bezpieczeństwa 

Enterprise

Dwukierunkowa 
współpraca

ŁATWE, INTELIGENTNE I BEZPIECZNE
DZIELENIE SIĘ EKRANEM
Newline CAST to najbardziej elastyczne rozwiązanie do bezprzewodowego udostępniania 
ekranu, zintegrowane ze wszystkimi interaktywnymi monitorami Newline. W ciągu 
zaledwie kilku sekund możesz łatwo udostępnić dowolny ekran niezależnie od sieci 
WiFi. Prawdziwie bezproblemowe rozwiązanie, które pozwala wielu uczestnikom na 
współdzielenie ekranu, wideo, linków i plików.

Przywróć Twoje spotkania do życia z Newline CAST!

Kompatybilny z:



PODZIEL SIĘ TWOJĄ PREZENTACJĄ, 
ZAINSPIRUJ ODBIORCÓW

Newline Broadcast jest potężnym narzędziem, które pozwala na sprawne przesyłanie 
treści z monitora Newline  każdemu podłączonemu uczestnikowi. Dodaj mocy swoim 
prezentacjom. Łatwo zaprosisz do 200 uczestników do oglądania treści z monitora 
Newline na swoich urządzeniach.



i

ZDALNIE ZARZĄDZAJ MONITORAMI

Możesz zarządzać wszystkimi interaktywnymi wyświetlaczami Newline z dowolnego miejsca 
za pomocą dedykowanego i bezpiecznego panelu  administracyjnego, dostępnego z poziomu 
przeglądarki. Centralnie zarządzaj aplikacjami, ustawieniami systemu operacyjnego, instaluj 
aplikacje i aktualizacje, a nawet zdalnie konfiguruj parametry interaktywnych wyświetlaczy 
Newline. To innowacyjne rozwiązanie pozwala Ci wysyłać powiadomienia do wszystkich lub 
tylko wybranych interaktywnych wyświetlaczy. Administrator IT może udzielić ci wsparcia, 
korzystając z opcji zdalnego pulpitu i połączenia głosowego.



JEDNO KLIKNIĘCIE ABY ZACZĄĆ SPOTKANIE WIDEO 
Za pomocą smartfona zeskanuj kod QR lub użyj Bluetooth a następnie jednym dotknięciem monitora dołącz do 
wideokonferencji. Dzięki połączeniu Newline Launch Control z usługą Microsoft 365 zobaczysz swoje spotkania w 
kalendarzu, a wówczas jednym kliknięciem dołączysz do spotkania, bez konieczności pamiętania za pomocą jakiego 
programu ma się odbyć wideokonferencja. Zyskaj również dostęp do swoich dokumentów na OneDrive. Launch Control 
zaprojektowano z myślą o łatwym i spersonalizowanym dostępie do spotkań i własnych plików za pomocą monitora 
interaktywnego Newline.

Integracja Newline Lanuch Control z MS Exchange wspiera:



JAKOŚĆ PREMIUM NIEZBĘDNA DO INSPIRUJĄCYCH SPOTKAŃ

Interaktywny ekosystem Newline wykorzystuje pełną gamę interaktywnych monitorów Newline, które 
pasują do każdego miejsca pracy. Od sali konferencyjnej do sali lekcyjnej, od miejsca spotkań do biura. 
Interaktywne monitory Newline dostępne są w różnych rozmiarach, do 98’’ włącznie.

OPTICAL BONDING

Wszystkie interaktywne wyświetlacze Newline, przeznaczone dla biznesu, wykorzystują technologię 
Optical Bonding. To dzięki niej zapewniają najwyższą jakość obrazu w każdych warunkach. Sprawdź, 
który monitor najlepiej pasuje do Twojego miejsca pracy!

O NASZEJ UNIKALNEJ RECEPTURZE...
TO WSZYSTKO JEST W KLEJU!

Tradycyjnie, interaktywne wyświetlacze mają szczelinę powietrzną pomiędzy panelem LCD a szybą 
wyświetlacza. Taka konstrukcja ma wiele wad. Dlatego rozwiązania w zakresie klejenia stają się coraz bardziej 
popularne. Istnieje wiele sposobów do łączenia paneli LCD lub czujników dotykowych do szkła. Dzięki Optical 
Bonding uzyskujemy najlepszą jakość obrazu, kontrast i odwzorowanie kolorów. Unikalna receptura kleju 
sprawia, że Optical Bonding stało się znakiem rozpoznawczym Newline. Brzmi ciekawie? 
Przekonaj się, że to działa!

Doskonała precyzja i obsługa dotyku jak na 
smartfonie
Krystalicznie czysty obraz

Maksymalny kąt widzenia

Ochrona przed kurzem i wilgocią

Wytrzymały, odporny na wstrząsy ekran

Niezwykle lekki

EKRANY INTERAKTYWNE NEWLINE



STWORZONY DO SAL KONFERENCYJNYCH

Mira ma to, czego potrzebujesz! Ten wszechstronny wyświetlacz Newline to maksimum ułatwień
w miejscu pracy. Pasuje do sal konferencyjnych, wykładowych i biur. Mira jest sprawdzonym
rozwiązaniem. Połączenie klejenia optycznego i zaawansowanego dotyku w podczerwieni
zapewnia wyjątkową dokładność dotyku i płynne pisanie. Jest tego więcej! Dzięki technologii
Optical Bonding zyskujesz najwyższą jakość obrazu, naturalne kolory i doskonałą widoczność,

nawet pod dużym kątem.

Wbudowana kamera i mikrofon usprawniają 
współpracę, a skróty na ekranie - poruszanie się między 
tablicą interaktywną i komputerem. Zintegrowane, 
interaktywne narzędzia ekosystemu Newline 
umożliwiają bezpieczną, bezprzewodową prezentację. 
Mira - idealne rozwiązanie do Twojej pracy!

Najlepszy
dotyk

Maksymalny kąt
widzenia

Wbudowany
zestaw kamer i

mikrofonów

Funkcje
bezprzewodowe

Android/Win
MacOS/Chrome
Kompatybilność

Złącze USB
 typu C

Bardzo lekki

Newline MIRA zawiera następujące interaktywne narzędzia ekosystemowe dla systemu Android:

Rozpoznawanie
obiektów



Newline NAOS IP jest kompatybilny z opcjonalnym komputerem OPS oraz z interaktywnymi narzędziami 
ekosystemu Newline dla Windows:

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ DOTYKU I BEZPIECZEŃSTWO NA 
POZIOMIE ENTERPRISE

NAOS IP to wysokiej klasy rozwiązanie Newline dla biznesu. Opiera się na połączeniu technologii 
Optical Bonding i technologii dotyku pojemnościowego - ta linia produktów charakteryzuje się 
doskonałym dotykiem, krystalicznie czystym obrazem i prawdziwym, maksymalnym kątem 
widzenia. Monitory IP dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów i mogą być łatwo łączone z 
szerokokątną kamerą Newline 4K z mikrofonem. To wszechstronne rozwiązanie klasy premium jest 
zoptymalizowane pod kątem systemu Windows i pasuje do każdego miejsca pracy, od sali obrad po 
dużą salę konferencyjną.

Naos IP zapewnia poziom bezpieczeństwa Enterprise. Nie działa w oparciu o system Android, jak 
inne monitory dostępne na rynku. To czyni go bezpiecznym narzędziem do codziennej pracy.

Fantastyczny 
dotyk

Krystaliczna 
jakość obrazu

Bezpieczeństwo 
na poziomie 
Enterprise

Maksymalny kąt 
widzenia

Rozpoznawanie 
obiektów

Bonded 
PCAP  

Niezwkle lekki Łatwa instalacja



        NT           
NT

MONITORY NEWLINE

WSPANIAŁE ROZWIĄZANIA DO TWOJEGO MIEJSCA PRACY

Newline wprowadza nową gamę wyświetlaczy o nazwie NT (bezdotykowe), które są dostępne w 
imponujących rozmiarach 85” i 98”. Wyświetlacze NT mają krystalicznie czystą jakość obrazu i żywe 
kolory. Wbudowany system Android czyni te wyświetlacze wyjątkowymi. Zawiera on interaktywne 
narzędzia ekosystemu Newline do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniam  i 
dzielenia się treściami na ekranie, co daje pełną funkcjonalność podczas spotkań, połączeń 
wideokonferencyjnch czy pracy z urządzeniami zewnętrznymi.

Funkcje
bezprzewodowe

Smukła ramkaKrystalicznie
czysta jakość

obrazu

Dostęp do chmury Wiele sposobów
połączeń

Pilot zdalnego
sterowania

Możliwość
podłączenia

urządzeń
mobilnych (BYOD)

Monitor NT zawiera następujące interaktywne narzędzia Newline Software Ecosystem dla systemu Android:
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