
ÉÉN CONTROLPANEL OM UW APPARATUUR MAKKELIJK EN SNEL TE BEDIENEN 

EENVOUDIGE BEDIENING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Goed presenteren is een vak apart, en kan best wat energie kosten. Als u dan ook nog eens de technische kennis paraat moet 

hebben om de apparatuur te bedienen, kan dat ten koste gaan van uw presentatie. De ideale oplossing is een bedieningspaneel. 

Het biedt u gemak, en voorkomt extra presentatiestress. Met een bedieningspaneel bedient u op een eenvoudige en begrijpe-

lijke manier alle apparatuur in de presentatieruimte of -zaal. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de meest gebruikte 

functies bedient, tot een fraai touchscreen met alle mogelijke functionaliteiten overzichtelijk bij elkaar.

DE VOORDELEN VAN EENVOUDIGE BEDIENING

- Gebruikersvriendelijk

- Geen technische kennis nodig

- Volledig geïntegreerd in de presentatieruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

BASIC KNOPPENPANEEL

Een handig paneel met zes tot acht knoppen waarachter we voor u de meest gebruikte functio-

naliteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- of uitzetten van 

de beamer of het presentatiescherm, het harder of zachter zetten van het geluidsvolume en het 

kiezen van pc, laptop of Blu-ray speler.

INBOUW

We kunnen het bedieningspaneel inclusief bekabeling netjes wegwerken, zodat dit volledig 

geïntegreerd is in de presentatieruimte of in het spreekgestoelte. Geen losliggende kabels meer 

of kabels die opeens kwijt zijn of meegenomen. En als u klaar bent met uw presentatie laat u de 

ruimte in no time weer netjes achter.

MOBIEL DEVICE

Verander uw Android of Apple tablet of smartphone in een volledig functioneel bedieningspaneel. 

Via een eenvoudig te gebruiken applicatie heeft u realtime controle over onder andere uw AV-ap-

paratuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren feilloos 

met het besturingssysteem. U kunt niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand alle apparatuur in 

een handomdraai bedienen.

FUNCTIONEEL TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en intuïtief te bedienen touchscreen waarin alle functionaliteiten van de 

presentatieruimte of congreszaal verwerkt zijn. Van het bedienen van alle apparatuur tot het aan-

sturen van de verlichting, de zonwering of de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten 

we overzichtelijk en naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat u gewoon kunt doen 

waar u voor gekomen bent: presenteren.

EENVOUDIGE BEDIENING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


