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DE MEEST FLEXIBELE
KLASLOKAAL OPLOSSING!

Newline heeft een flexibele oplossing ontwikkeld waarmee je
de Newline touchscreens nog optimaler kunt gebruiken in je
klaslokaal. Elk klaslokaal bevat tegenwoordig allerlei devices.
Computer of laptop van de leerkracht, touchscreen, tablets,
smartphones van leerlingen of leerkrachten. Het belangrijkste
om flexibel les te kunnen geven is een goede connectie tussen 
al deze apparaten en het touchscreen. Simpel en snel kunnen 
verbinden. Zo ben je vrij om alles te gebruiken wat je gewend 
bent, je eigen leerlingvolgsysteem, je favoriete software, 
je vertrouwde bureaubladomgeving, maar ook leuke foto’s 
en video’s vanaf je eigen telefoon. Het Newline interactief 
ecosysteem bevat simpele tools voor connectiviteit en ICT
onderhoud.

Ontdek hoe gemakkelijk het Newline interactief klaslokaal
werkt!

ONTDEK HET NEWLINE
INTERACTIEF ECOSYSTEEM
VOOR JOUW KLAS 

Complete educatie oplossing

Gebruiksgemak docent en ICT-er

Ontwikkeld voor elk type onderwijs

Bevordert gebruik devices in de klas

Ondersteunt gepersonaliseerd leren

Compatibel met alle bestaande software



Werkt met:

STREAM SUPER SIMPEL JE SCHERM
Newline CAST is de meest flexibele oplossing voor draadloos verbinden en zit
standaard geïntegreerd in alle Newline touchscreens. Je hoeft dus nooit meer
na te denken over hoe je verbinding kunt maken. In enkele seconden deel je
super gemakkelijk ieder willekeurig scherm. Flexibel, minder gedoe, meer
aandacht voor de klas.

Met Newline CAST breng je je klaslokaal tot leven!

WAAROM IS NEWLINE CAST
ZO GEMAKKELIJK?

Verbind elk willekeurig apparaat

Verbind op jouw manier; met de app, via AirPlay of

Miracast of gewoon via je browser

Het maakt niet uit welke internet verbinding je gebruikt,

mobiele data, wifi, een hotspot of alles door elkaar!

Verbind tot 6 apparaten tegelijk

Deel moeiteloos foto’s, video’s, links en bestanden

Bewerk en bedien vanaf jouw apparaat of vanaf

het touchscreen

Veiligheid gewaarborgd dankzij unieke

4 cijferige code en end to end

encryptie



DEEL JE LES, INSPIREER JE KLAS
Met de krachtige Newline Broadcast tool deel je je les vanaf het touchscreen met
iedereen die deelneemt. Je nodigt eenvoudig tot wel 200 leerlingen uit die met hun
mobiele apparaat verbinding kunnen maken. Het maakt niet uit of je volgers in de
klas zitten, vanaf elke plaats in de wereld kunnen ze de les volgen via het internet.

“DEZE OPLOSSING IS ZO GEMAKKELIJK
TE GEBRUIKEN DAT ZELFS DE GROOTSTE
DIGIBETEN ER NOG MEE UIT DE VOETEN
KUNNEN!”



BEHEER EENVOUDIG ALLE TOUCHSCREENS
Het centraal beheren van al je Newline touchscreens wordt erg gemakkelijk met Newline Display 
Management. Via een veilig en afgeschermd webportaal beheer je al je Newline touchscreens op elke
willekeurige locatie, die zijn aangesloten op internet.  Zo kun je voor alle touchscreens apps installeren, 
instellingen configureren en foto’s, video’s of noodberichten uitzenden. IT-beheerders kunnen zelfs op 
afstand ondersteuning bieden aan gebruikers met spraak en video!



NewlineNewline

NEWLINE TOUCHSCREENS
VOOR EDUCATIE
Kwalitatieve touchscreens, speciaal ontwikkeld voor het 
klaslokaal. Newline heeft haar educatieve touchscreens 
ontwikkeld met de leraar in gedachten. Naast kwaliteit is 
functionaliteit in onderwijs erg belangrijk. Snel kunnen schakelen 
tussen verschillende bronnen, een natuurlijke schrijfervaring, 
gemakkelijk aantekeningen kunnen maken en de vrijheid om 
zonder na te hoeven denken een foto van je eigen telefoon of 
laptop te kunnen delen met de klas. Simpel, flexibel en snel.

Alle Newline touchscreens met Android hebben unieke 
sneltoetsen waarmee je sneller dan elk ander touchscreen kunt 
navigeren tussen verschillende bronnen, bijvoorbeeld tussen je 
computer en het whiteboard om snel een aantekening te maken. 
Met deze toetsen bij de hand kun je gemakkelijk en comfortabel 
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DE ALL-ROUND EDUCATIE OPLOSSING
Newline RS+ is gebruiksvriendelijk en speciaal ontwikkeld voor onderwijs. Met de unieke Newline 
sneltoetsen navigeer je gemakkelijk van Windows naar Android en van je favoriete programma naar 
elke aangesloten bron. Je hebt je whiteboard en annotatietools altijd bij de hand. Ook de kwaliteit van
Newline komt in de RS+ duidelijk naar voren. Helder beeld met levendige kleuren en een intuïtieve 
schrijfervaring met herkenning van pen, vinger en handpalm. Samen met de bijgeleverde ecosysteem-
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Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteem tools voor Android en Windows: 
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VOOR EXTRA POWER IN JE KLASLOKAAL
ATLAS is de fonkelnieuwe krachtige educatie oplossing van Newline. Met ingebouwde microfoon gebruik 
je gemakkelijk de “spraak naar tekst” functie, zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk je les opnemen. Wil je 
naast extra kracht ook extra volume? Dat kan via de unieke geintegreerde aansluiting voor de Newline 
soundbar, je hebt maar één kabel nodig! ATLAS heeft een slank design, is supersnel, heeft haarscherp 
beeld én beschermt je ogen nu nog beter dankzij het nieuwe in het panel ingebouwde blue light filter. 
ATLAS is met recht de krachtige oplossing voor in je klaslokaal!
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Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteem tools voor Android en Windows: 



                  

                  

                  

                  

                  

DE NIEUWE STANDAARD VOOR IN DE KLAS

MIRA is Newline’s meest veelzijdige oplossing, geschikt van collegezaal tot kleuterlokaal. Dankzij de unieke 
Optical Bonding technologie is Mira ook nog eens de meest ergonomische oplossing voor de leerkracht! Nooit 
meer last van hinderlijke reflectie, extra veiligheid voor je ogen zonder verlies van kleur, vanuit iedere hoek in 
de klas goed zicht op het digibord. Maar bovenal schrijft Mira fantaaaaastisch lekker, bijna net als op papier!
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Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteemtools voor Android én Windows:

Object 
Herkenning

Géén reflectie!

Super levendige kleuren

Maximale kijkhoek

Beschermd tegen stof en vuil

Splintervrij veiligheidsglas

Meest precieze schrijfervaring
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HOOGSTAAND IN VEILIGHEID EN DESIGN
NAOS IP is speciaal ontwikkeld voor onderwijs situaties waar extra veiligheid binnen de netwerkomgeving 
voorop staat. Dit touchscreen bevat namelijk geen functionele Android. Hierdoor is dit touchscreen de 
meest veilige oplossing voor je school. De combinatie van PCAP en Optical Bonding technologie zorgen 
voor een nauwkeurige en drukgevoelige schrijfervaring, een maximale kijkhoek, haarscherp beeld en 
levendige kleuren. Tel dat op bij een hoogstaand design en je krijgt een premium gebruikerservaring! 
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Standaard inclusief de volgende interactieve ecosysteem tools voor Windows: 
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