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Teams die samenwerken zĳn efficiënter en produceren
betere resultaten, dat is een feit. Daarom is het noodzakelĳk
voor organisaties met geografisch gespreide teams om te
investeren in speciale videoconferentiesystemen (VC) in
directiekamers en vergaderruimtes. Hoewel deze faciliteiten
uitstekende functionaliteit bieden, is men van nature beperkt
tot deze VC-kamers.

Mini-video naar USB-converters zĳn een manier om
hoogwaardige, functierĳke VC’s uit te breiden naar elke
desktop.

Een converter verbindt de pc of Mac van een gebruiker met
elk type camera - DSLR, PTZ, block, mirrorless of
camcorder. Omdat de camera herkend wordt door de
computer is de camera direct klaar voor gebruik met Skype,
Webex, Citrix, Zoom, GoToMeeting en vele andere VC-
platforms.

Plug en play dus zonder dat u stuurprogramma's nodig hebt,
ze zĳn eenvoudig te gebruiken en kunnen u video- en
audiokwaliteit bieden die vrĳwel elke webcam ruim overtreft.

HET OPTIMALISEREN VAN UW UC OPLOSSING
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INOGENI USB Video Class (UVC) plug and play Capture Cards

4K>>USB3.0
4K HDMI Capture

to USB

DVI>>USB3.0
HDMI/DVI-D to USB AV

Converter

4KXUSB3
4K Ultra HD to USB 3.0

with HDMI loop

HD>>USB3.0
HDMI to USB 3.0
converter (HD)

QUIK-HD
HDMI capture to USB 2.0

MJPEG encoder

SDI >> USB3.0
3G-SDI to USB AV

Converter

QUIK-SDI
SDI capture to USB 2.0

MJPEG encoder

MAGNI
HDBaseT capture

to USB 3.0
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De Adena CI-T21H PTZ-camera's met
auto-tracking en auto-zoom functie

Eenvoudig simultaan opnemenen,
schakelen, mixen, streamen en opslaan



Met Unified Communications oplossingen kunnen gebruikers
schakelen tussen de presentator en hun scherm. Met Inogeni
Share2 hebben gebruikers controle over de lay-out van hun
livestream en kunnen ze met één klik schakelen tussen
verschillende lay-outs.

Kies één bronweergave of configureer uw eigen afbeelding in
afbeelding of naast elkaar; schakel direct tussen indelingen.
Inogeni gaat verder met Share2U en de CAM-eenheden,

die gebruikers in staat stelt om te schakelen tussen vier
computer- en videobronnen. Dit geeft organisaties de
productiewaarde en flexibiliteit om deelnemers vanuit
meerdere invalshoeken te tonen en meerdere schermen te
delen. De gebruikerservaring is vele malen beter dan een
standaardoplossing en aanzienlĳk aantrekkelĳker.

Bĳ alle Inogeni-producten met meerdere ingangen is er,
naast de knoppen aan de voorkant, bediening mogelĳk via
serieel en Ethernet met volledige Crestron-ondersteuning.
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VERDER DANALLEEN UNIFIED COMMUNICATIONS

Share2
Dual HDMI/DVI Input to USB AVConverter with PiP

CAM 200
Switch between 4x HDMI and VGA sources >> to USB 3.0 connection

CAM 300
Switch between 4x USB and HDMI sources >> to USB output

Share2U
Dual USB + HDMI Video to USB 3.0

NVS-33
H.264VideoStreamingEncoder enMP4Recorder




