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Kontaktpersoner
Hos os bliver det aldrig ligegyldigt, om en telefon bliver taget eller om en mail bliver besvaret.
Har du spørgsmål, så er vi klar til at hjælpe dig!

Jesper Ellegaard
Key Account Manager
+45 88 71 33 93
+45 61 22 31 51 (Mobil)
je@comm2ig.dk

Mathias Bille Larsen
Account Manager
+45 88 41 87 71
+45 28 76 75 71 (Mobil)
mabl@comm2ig.dk

Kent Daugbjerg
Salgskoordinator
+45 88 41 87 60
+45 60 35 23 18 (Mobil)
keda@comm2ig.dk

Rasmus Skov
Key Account Manager
Pro AV
+45 61 22 79 31 (Mobil)
rask@comm2ig.dk

Hos COMM2IG oplever vi en stor efterspørgsel på touchskærme til klasseværelset, derfor har vi
lavet dette specialtilbud til skolerne under Skoleindkøb. Tøv ikke med at give os et kald, for at
høre mere om ViewSonic Touchskærme, med den helt specielle myViewBoard software som
gør disse skærme unikke til undervisningen.

—
+45 70 21 70 21

—
comm2ig.dk

Side 1 af 3

SKOLEINDKØB

myViewBoard
myViewBoard by ViewSonic er en easy-to-use & utrolig sikker digital whiteboard løsning.
myViewBoard arbejder virkelig godt sammen med eksisterende teknologier & kan integreres
fuldstændig problemfrit i ethvert klasselokale. myViewBoard er den intelligente software, som
er integreret i Viewsonics interaktive skærme.
myViewBoard økosystemet giver en komplet pakke af værktøjer, alle værktøjer er super lette
at bruge, hele platformen er bygget simpelt op, så man let og intuitivt finder ud af, hvordan
man kan tage undervisningen til helt nye højder.
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ViewSonic Interaktive Skærme

ViewSonic 75” ViewBoard
IFP7550-2EP – Touchskærm
ViewSonic ViewBoard i 75” har en 4K Ultra HD opløsning
og er næste generations avanceret touchskærm, som
leverer utrolige samarbejds-funktioner til klasseværelset.
Med integreret myViewBoard software uden løbende
licensomkostninger samt vCast funktionen, der tilbyder
trådløs deling fra ethvert device. Energy Star
certificeringen garanterer lavt energiforbrug. Skærmen
monteres let på enten væg eller mobilstander og 5 års
garanti giver tryghed hvis uheldet er ude.
•
•
•
•

USB-porte: 5 + Touchporte
HDMI Porte: 3 (2.0) (1 HDMI udgang)
Ethernet LAN: Ja – WIFI kan tilkøbes
20-Point Multi-Touch

GRATIS integration med Office 365 eller Google miljø

ViewSonic 86” ViewBoard
IFP8650-2EP – Touchskærm
ViewSonic ViewBoard i 86” har en 4K Ultra HD opløsning
og er næste generations avanceret touchskærm, som
leverer utrolige samarbejds-funktioner til klasseværelset.
Med integreret myViewBoard software uden løbende
licensomkostninger samt vCast funktionen, der tilbyder
trådløs deling fra ethvert device. Energy Star
certificeringen garanterer lavt energiforbrug. Skærmen
monteres let på enten væg eller mobilstander og 5 års
garanti giver tryghed hvis uheldet er ude.
•
•
•
•

USB-porte: 5 + Touchporte
HDMI Porte: 3 (2.0) (1 HDMI udgang)
Ethernet LAN: Ja – WIFI kan tilkøbes
20-Point Multi-Touch

GRATIS integration med Office 365 eller Google miljø

Ovenstående ser du et lille udsnit af størrelser,
men tøv ikke med at kontakte os, for at høre jeres
special priser og andre størrelser eller modeller.

ViewSonic ViewBoard med myViewBoard features video:
https://www.youtube.com/watch?v=Qe-vJsSaPHM
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