Interactieve media

edding Lega International B.V.
Kwinkweerd 62
Postbus 111 • 7240 AC Lochem
Tel. (+31) (0)573-25 74 33
Fax (+31) (0)573-25 37 83
info@eddinglega.nl
www.legamaster.nl

edding Lega International B.V.B.A.
Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 J
B-2800 Mechelen
Tel. (+32) (0)15-28 01 01
Fax (+32) (0)15-46 08 87
info@eddinglega.be
www.legamaster.be

984601000

Visualise Your Knowledge

I N T E R A C T I E V E

M E D I A

M E D I A
I N T E R A C T I E V E

De oversteek van de Atlantische Oceaan door Charles Lindbergh was in 1927 wereldnieuws
en werd met de bescheiden middelen van destijds wereldkundig gemaakt.
De technologie van de 21e eeuw stelt ons in staat om informatie via meerdere kanalen
’real time’ de wereld over te laten gaan. De interactieve presentatiemiddelen van
Legamaster zijn een fraai voorbeeld van deze technologie.
Same distance, better tools:
U werkt sneller, want de interactieve presentatiemiddelen van Legamaster staan voor snelheid & gemak.
Aantekeningen worden bewaard, bewerkt en verstuurd
en presentaties komen tot leven.
Afstand en tijd spelen geen rol meer.
Op kantoren, scholen, opleidings- en conferentiecentra:
overal waar kennis en informatie wordt overgedragen bewijzen
de interactieve presentatiemiddelen van Legamaster hun meerwaarde.
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Het e-Board interactive is zeer veelzijdig. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan
van de diverse toepassingsmogelijkheden van het bord.

Projectontwikkelaar
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Forensisch instituut

Universiteit
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Met de revolutionaire interactieve

presentatie worden opgeslagen. Op die

producten van Legamaster bedient u uw

manier houdt u de aandacht vast en

PC vanaf het projectieoppervlak (een

laat u een professionele indruk achter!

beamer is noodzakelijk). U heeft één

Om de toepassingsmogelijkheden nog

groot ‘touch screen’ tot uw beschikking.

ﬂexibeler te maken, heeft Legamaster twee

Van schoolklassen tot boardrooms: er

systemen ontwikkeld: het mobiele sys-

zijn eindeloos veel toepassingen voor

teem (eBeam Interactive) en het vaste

dit systeem. U hoeft bijvoorbeeld niet

systeem (e-Board interactive, interactive

steeds terug te lopen naar de computer

schoolbord). U werkt slechts met één

tijdens uw presentatie, maar u klikt met

elektronische pen en handige bedienings-

de interactieve stylus eenvoudig naar

software. Deze combinatie voorziet u van

de volgende pagina of maakt direct

een muisfunctie en schrijffunctie in één!

aantekeningen, die desgewenst in de

PRINTER
PROJECTOR
INTERNET
INTRANET
BEWERKEN

i Hotspot
Tijdens het gebruik van een beamer op het
bordoppervlak van de Interactieve borden,
hebben de presentator of de toeschouwers
geen last van de hinderlijke reﬂectie (hotspot)
van de beamerlamp. Het bord heeft namelijk
een speciaal mat projectie oppervlak, waardoor u ongehinderd kunt werken.
PAGINA
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BEAMER

Bij het e-Board Interactive is één
ontvanger in het bord geïntegreerd.
Voor de bediening maakt u gebruik van
een elektronische pen, de interactieve
Stylus. Deze pen heeft de functie van
een muis, inclusief linker en rechter

muisknop. Met het e-Board interactive
beschikt u over een solide bord met
speciaal, duurzaam geëmailleerd
projectieoppervlak zonder zogenaamde
‘hotspot’, de helle vlek van de beamerreﬂectie die u ziet bij projectie op een
gewoon (glimmend) whiteboard.
Het e-Board Interactive is de state-ofthe-art oplossing voor de veeleisende
presentator.

interactieve
Stylus

Levering inclusief:
• Whiteboard van geëmailleerd staal
en geïntegreerde ontvanger.
• Afleggoot voor interactieve stylus
• eBeam interactive software
• USB kabel (4,5 meter)
• Wandmontagemateriaal

Bestelnummers
Buitenmaat
in cm
91*130 (58”)
121*173 (77’’)
151*213 (97’’)

e-Board Interactive:
Kleur
Wandframe
montage
aluminium 1604 48
aluminium 1604 52
aluminium 1604 54

Railmontage
1606 48
1606 52
1606 54

Op verrijdbaar
onderstel
1605 48
1605 52
1605 54

PROJECTEREN & PRESENTEREN - PAGINA
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Met eBeam interactive
heeft u, samen met
uw beamer en laptop,
een compleet mobiel
interactief whiteboard tot
uw beschikking. Bevestig
de eBeam ontvanger op
ieder gewenst (projectie)
oppervlak en u heeft uw
eigen ‘touch screen’ op
groot formaat! Ideaal
voor personen die
op veel verschillende

plaatsen presenteren of
brainstormsessies houden.
Na het opstellen van de
beamer en bevestigen
van de eBeam ontvanger
hoeft u alleen nog maar
de interactieve stylus te
gebruiken en u heeft de
volledige aandacht van het
publiek!

i Installatie
in 3 stappen
Stap 1:
Middels een USB kabel
of Bluetooth technologie
wordt er een verbinding
gemaakt tussen de
sensor en uw pc/laptop.
Stap 2:
Sluit nu een beamer aan
op uw pc/laptop en
PAGINA
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projecteer het bureaublad op het whiteboard.
Stap 3:
Start de interactieve
software, kallibreer het
bord en... voilá ! Uw
’oude’ whiteboard is
een modern interactief
(school)bord geworden.

i Wat is eBeam Bluetooth?
Met eBeam Bluetooth maakt u
draadloos contact tussen uw
computer en de eBeam ontvanger.
Uw computer moet hiervoor zijn
uitgerust met een Bluetooth
ontvanger. De meeste moderne
notebooks hebben standaard een
dergelijke ontvanger.
De eBeam ontvanger heeft altijd

stroom nodig. Als u eBeam met
Bluetooth gebruikt, dan wordt de
USB kabel die uit de ontvanger
komt, aangesloten op de
bijgeleverde stroomadapter.
Wilt u de Bluetooth-verbinding niet
gebruiken, dan kan iedere eBeam
ontvanger via een USB kabel direct
op de PC worden aangesloten.
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Leverbaar in twee uitvoeringen:
• Art. 1657 00
Met een USB aansluiting of
• Art. 1658 00
Draadloze Bluetooth/USB
aansluiting keuzemogelijkheid
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Een speciale variant van het e-Board

als volwassenen kunnen het bord

interactive, is het interactieve school-

op de, voor hen, juiste stand

bord. Ook dit bord is een whiteboard,

zetten waardoor makkelijk én op

projectiescherm en interactief bord in

een

één, maar door de unieke mogelijkheid

wijze met het bord wordt gewerkt.

het bord in hoogte te verstellen,

Daarnaast is het bord met de optie

het extra bordoppervlak en het

van een mobiele stand, ideaal voor

mobiele

onderstel

is

het

Interactive Schoolbord multiinzetbaar en met name
geschikt voor scholen.
Zowel kleine kinderen

PAGINA
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ergonomisch

verantwoorde

gebruik in verschillende lokalen.

Met dank aan de Roombeek school te Enschede.

Kenmerken van het Interactive Schoolbord:
• eenvoudige bediening
• verrijdbaar en in hoogte verstelbaar
• geen ‘hotspot’,
• groot projectie oppervlak
• ergonomisch verantwoord
• te combineren met de kwalitatief
hoogwaardige 3M beamer DMS800
• gegarandeerd uitwisbaar, ook te gebruiken
als traditioneel whiteboard
• Afmeting bordoppervlaktes:
120 x 180 cm + 2x 90 x 120 cm

INTER AC TIVE SCHOOLBOARD - PAGINA
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In leslokalen is de ruimte voor presentatiemiddelen vaak beperkt. Maar om goed te
projecteren, moet een beamer minimaal twee
meter van het bord staan. Het gevolg is dat
een deel van de leerlingen/studenten het
beeld niet kan zien en de docent vaak in het
licht staat.
Legamaster heeft in samenwerking met
3M de oplossing hiervoor bedacht. Het
interactive Schoolbord kan geleverd worden
samen met de hypermoderne beamer van 3M
de 3M TM Digital Media System (DMS) 800.
De beamer wordt op het bord geplaatst
met een speciale beugel. Deze beugel heeft
het positieve effect dat als het bord in
hoogte wordt versteld, het geprojecteerde
oppervlak meebeweegt en er geen nieuwe
kalibratie nodig is.

PAGINA
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De beamer is in staat vanaf slechts 67
centimeter een haarscherp beeld op
standaardschermgrootte te projecteren op
een Legamaster bord. Dit kan doordat het
systeem is uitgerust met Vikuiti TM Super Close
Projection, een nieuwe audiovisuele techniek
van 3M.
Het systeem is in combinatie met een
Legamaster bord eenvoudig te monteren en
neemt nauwelijks ruimte in. Samen met het
Legamaster Interactive schoolbord heeft u
dé oplossing in uw klaslokaal voor digitaal
lesgeven!

Het bord kan desgewenst
bij wandmontage in
hoogte verstelbaar
geleverd worden. Deze
handige mogelijkheid is
standaard inbegrepen
bij levering op mobiel
onderstel.
De vleugels zijn aan beide
kanten beschrijfbaar met
Legamaster boardmarkers.

Het Interactive Schoolbord is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
• Wand montage: Art. 1617 74
• Wand montage & in hoogte verstelbaar: Art. 1615 74
incl. beugel voor 3M beamer DMS800
• Op verrijdbaar onderstel & in hoogte verstelbaar: Art. 1616 74
incl. beugel voor 3M beamer DMS800

Kenmerken van de 3M TM beamer DMS 800:
• inclusief ingebouwde luidsprekers
(Stereo Surround Sound TrueSoundXT®
technologie)
• fraai design
• ruimtebesparend
• projectie van boven

•
•
•
•

geen last meer van schaduw
handig aansluitpaneel in snoer
geïntegreerde anti-diefstalbeveiliging
nooit meer in het licht van de beamer
kijken

INTER AC TIVE SCHOOLBOARD - PAGINA
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Voor het presenteren van nieuwe ideeën en het digitaal vastleggen
en verspreiden van geschreven informatie, heeft Legamaster 2
systemen ontwikkeld. Het mobiele systeem (eBeam Systeem 3)
en het vaste systeem (e-Board).
Met deze systemen schrijft u met gewone boardmarkerinkt zoals
u gewend bent van de ‘normale’ whiteboards. Alles wat u schrijft
wordt echter direct digitaal opgeslagen of indien gewenst via
internet aan de andere kant van de wereld gepresenteerd.
Met de speciale sneltoets strip* kunt u direct
printen of naar een nieuwe pagina gaan.
Zien is geloven, professionele visuele
apparatuur is daarbij onmisbaar.

PRINTER
PROJECTOR
INTERNET
INTRANET
BEWERKEN

* sneltoets strip

PAGINA
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Klein, lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en erg veelzijdig:
het eBeam systeem 3
geeft uw vergaderingen en
bijeenkomsten een extra
dimensie. Ieder gewoon
whiteboard wordt ’digitaal’.
Uw whiteboard fungeert
dankzij eBeam systeem 3 als
digitale werkplek.
Alle aantekeningen worden
vanaf uw whiteboard ’real
time’ overgenomen in PC
of notebook. Vervolgens
kan de informatie worden
opgeslagen, bewerkt, geprint
en/of doorgestuurd worden
via intra- of internet.

Wilt u gebruik maken van
de draadloze Bluetooth
verbinding, maar uw
computer is niet uitgerust
met een Bluetooth
ontvanger... dan is dat geen
probleem! Door de Bluetooth
adapter aan te sluiten op
de USB poort, brengt u
eenvoudig een draadloze
verbinding tot stand.
(zie accessoires pagina 18)

Levering inclusief:
• eBeam ontvanger
• 4 eBeam marker
manchetten
• 4 Legamaster
e-Board markers
• 1 elektronische
bordenwisser

• 10 batterijen
• eBeam software
• USB kabel (4,5 meter)
• USB stroom adapter
• Stroomadapter,
geschikt voor alle
stopcontacten

eBeam Systeem 3 is leverbaar
in twee uitvoeringen:
• Art. 1654 00
Met een USB aansluiting of
• Art. 1655 00
Draadloze Bluetooth/USB
aansluiting keuzemogelijkheid
VASTLEGGEN & VERSPREIDEN - PAGINA
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Alle digitale voordelen van
het eBeam syteem 3 zijn
kant-en-klaar geïntegreerd in
het Legamaster e-Board. Het
is naar keuze leverbaar voor
wandmontage, aan de rail
of op een verrijdbaar onderstel. Het e-Board is speciaal
ontwikkeld als vaste oplossing
voor langdurig gebruik.
De ontvanger is elegant
verwerkt in de linkerbovenhoek van het whiteboard. Het
uitermate krasvaste oppervlak
van het whiteboard is drooguitwisbaar. Het e-Board is
verkrijgbaar in twee formaten
en twee kleuren.

Wilt u het e-Board
op een vaste locatie
gebruiken maar
binnen die locatie
een zekere vrijheid
hebben, dan is
het e-Board ook
verkrijgbaar voor het
Legaline Dynamic
railsysteem.

Levering inclusief:
• Whiteboard van geëmailleerd
staal en geïntegreerde
ontvanger
• Handige aﬂeggoot voor
stiften en wisser
• 4 e-Board marker manchetten
• 4 Legamaster e-Board markers
PAGINA
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• 1 elektronische bordwisser
• 10 batterijen
• eBeam software
• USB kabel (4,5 meter)
• Wandmontagemateriaal

Bestelnummers:
BuitenKleur
maat in cm frame
100*150
wit (RAL 9016)
100*200
wit (RAL 9016)
100*150
aluminium
100*200
aluminium

Wandmontage
1620 63
1620 64
1619 63
1619 64

Railmontage
1621 63
1621 64
1618 63
1618 64

Op verrijdbaar
onderstel
1622 63
1622 64

Dit bord is ideaal voor gebruik in
combinatie met eBeam (Interactive) en
de elektronische pen. In een handomdraai
wordt dit bord interactief en geniet u van
de mogelijkheden die de eBeam systemen
bieden.
Professioneel projecteren op een vaste
opstelling, dit bord geeft uw kantoor
met zijn krasbestendig geëmailleerd
projectieoppervlak een extra dimensie.
Het oppervlak blijft altijd rimpelloos
strak en recht, nooit meer hobbels of
oneffenheden op uw projectieoppervlak.
Perfect voor projectie met een A/V
beamer, goed beeld en een scherp
contrast zonder een vervelende ‘Hotspot’.
Het PROFESSIONAL projectiebord kan als
een whiteboard worden gebruikt, en is
nat uitwisbaar. Als u uw bord intensief
als een whiteboard wilt gebruiken, kies
dan voor het standaard PROFESSIONAL
whiteboard.

• Projectieoppervlak heeft 25 jaar garantie
als het wordt gebruikt in combinatie met
de interactieve stift
• Handige wandbevestiging met verborgen
bevestigingssysteem
• Gewicht: 9 kg /m 2

• Materiaal:
- Natuurlijk geanodiseerd aluminium profiel
- Kunststof hoekjes, lichtgrijs RAL 7035
- Geëmailleerd stalen bordoppervlak
• Een beamer wordt niet standaard bijgeleverd

Hoogte x breedte
90 x 127 cm
120 x 167 cm
150 x 207 cm

Inch
58"
77"
97"

Artikel
1607 48
1607 52
1607 54

VASTLEGGEN & VERSPREIDEN - PAGINA
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e-Board markers
4 stuks (rood, groen, blauw, zwart)
Art. 1660 94
e-Clip markers
Voor gebruik op flipoverpapier.
4 stuks (rood, groen, blauw, zwart)
Art. 1662 94
e-Board marker manchetten
Zwart Art. 1670 01
Rood Art. 1670 02
Blauw Art. 1670 03
Groen Art. 1670 04

eBeam Upgrade kit
Wie al werkt met eBeam Systeem 3
(USB of Bluetooth) kan daar de
interactieve eigenschappen aan
toevoegen! De eBeam Upgrade kit
voegt interactive functionaliteit
toe aan de eBeam systeem
3 ontvanger. De Upgrade kit
bestaat uit de elektronische pen,
de ‘Stylus’ met de bijbehorende
gebruiksvriendelijke software.

e-Board wisser Art. 1672 00

eBeam tas Art. 1690 00
USB adapter voor
Bluetooth aansluiting
Met deze adapter maakt u iedere
PC of laptop geschikt om draadloos
met uw eBeam te communiceren.
U heeft alleen een beschikbare
USB-poort nodig.
Art. 1656 00

PAGINA
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Systeemvereisten Upgrade kit:
• eBeam systeem 3 (USB of Bluetooth)
• Windows-compatible 400Mhz PC
• Windows 2000/XP
• 10 MB vrije ruimte op harde schijf
• Vrije USB of Bluetooth poort
Art. 1659 00

Gebruik de e-Clip in combinatie met de special
e-Clip markers. De inkt van deze markers is
speciaal ontwikkeld voor gebruik op papier
waardoor de stiften langer meegaan.

bekeken worden en de zojuist gemaakte
aantekeningen uitgeprint, bewerkt of via
internet worden verstuurd! Met de e-Clip
& eBeam zijn de mogelijkheden van uw
flipover voor, tijdens én na uw presentatie
onbeperkt!
Door de e-Clip te voorzien van de
Legamaster eBeam worden alle
aantekeningen direct gedigitaliseerd.
De e-Clip kan met een draaiknop aan
elke flipover met recht bordoppervlak
gemonteerd worden.
Na eenvoudige aansluiting op uw laptop
zijn uw mogelijkheden grenzeloos!
eBeam was al geschikt voor alle
whiteboards. De Legamaster flipover
e-Clip* maakt dit nu ook voor flipovers
mogelijk.
* levering exclusief eBeam systeem

Voor het presenteren van nieuwe ideeën
of het houden van brainstormsessies is
de flipover een ideaal hulpmiddel. Het
uitwissen van de aantekeningen, zoals bij
een whiteboard, is niet nodig en na afloop
neemt u de volgeschreven vellen mee als
verslag van de sessie.
Met de e-Clip voor flipovers & Legamaster
eBeam slaan wij een nieuwe weg in; want
met behulp van deze twee producten
worden alle aantekeningen op uw flipover
direct elektronisch opgeslagen in uw
computer! Hierdoor kan het verloop
van een brainstormsessie nogmaals
IMPRIMANTE
PRINTER
VIDÉO-PROJECTEUR
PROJECTOR
INTERNET
INTRANET

De voordelen:
• Maakt uw ﬂipover interactief
• Overschrijven wordt overbodig
• Tijd en moeite worden bespaard
• Een professionele indruk
• Alle aantekeningen direct
digitaal beschikbaar
• Gemakkelijk mee te nemen
Art. 1661 00

PROCESS
BEWERKEN

USB
FLIPCHART

E-CLIP - PAGINA
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De interactieve producten van
Legamaster zijn eenvoudig, nauwkeurig en helder in gebruik. Net als
de makkelijk toe te passen software van deze producten.
Interactive pen
De interactive pen stuurt een ultrasoon
signaal (niet storend op randapparatuur)
naar de sensor in het bord. De sensor
scant continu het bordoppervlak en kan
hierdoor exact de positie van de pen
bepalen.
Bijkomend voordeel van deze methode
is dat, in tegenstelling tot de meeste
andere interactieve borden, de techniek
niet in het bordoppervlakte zit verwerkt
(kwetsbaar) maar veilig zit weggewerkt
in een hoek van het bord. Het bordoppervlak is daardoor zeer kras- en slijtvast.

Software updates gratis beschikbaar op
www.legamaster.nl

PAGINA
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1. Software van eBeam Systeem 3 en e-Board:

2. Software van eBeam Interactive, Interactive Schoolbord en e-Board Interactive:

Deze software is speciaal
ontwikkeld om uw
handgeschreven notities
te verwerken en op te
slaan. Dit alles op een zeer
gebruiksvriendelijke manier:

Met de speciale interactieve
software kunt u eenvoudig
via een cirkelvormig menu
op het geprojecteerd gebied,
uw computer bedienen. Het
cirkelvormige menu met
vele opties is altijd direct
oproepbaar met een knop op
de elektronische pen. Naast
deze cirkel is de software
voorzien van features als: online
aantekeningen uitwisselen,
aantekeningen bewerken en
bewaren, terug kijken etc.

• Sla uw handgeschreven
notities op in de PC, Mac
• Notities kunnen altijd worden
nabewerkt
• Notities, e-mailen, faxen,
printen etc...
• Meerdere pagina’s tegelijk
opslaan

• Via een internetverbinding of
netwerk live meekijken naar
de notities
• Projecteer live uw notities om
een groot publiek te bereiken
• Sla uw notities op in
zeer veel verschillende
bestandsformaten, waaronder
PowerPoint
De software is in de volgende
talen beschikbaar: Engels, Frans,
Italiaans, Duits en Spaans.

De uitspraak ’Gemak dient
de mens’ stond voorop bij de
ontwikkeling van deze software!
PRINTER
PROJECTOR
INTERNET
INTRANET
BEWERKEN
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De software is in de volgende
talen beschikbaar: Engels,
Frans, Italiaans, Duits,
Spaans en Nederlands

Met de diverse mogelijkheden van het cirkelvormig
menu kunt u uw gehele
computer bedienen.

PRINTER
PROJECTOR
INTERNET
INTRANET
BEWERKEN
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Het Professional Copyboard is de een-

De techniek is helemaal in dienst gesteld van

voudige, behulpzame assistent die ver-

de gebruiker, dat wil zeggen: eenvoudige

gaderingen

functies en duidelijke bediening.

en

bijeenkomsten

zonder

haperingen laat verlopen.
Stelt u zich eens voor als de voorzitter

Het Professional Copyboard is wereldwijd

van een drukke vergadering. U bent aan

de nummer 1 in copyboards met geheugen-

de afronding van de bijeenkomst toe. Het

kaart- en 4-kleuren printfunctie. U schrijft

bord staat vol met afspraken en deadlines...

overigens met gewone drooguitwisbare

Met een druk op de knop print u direct de

whiteboard markers, net als bij een

aantekeningen uit voor alle deelnemers. U

traditioneel whiteboard...

kunt dezelfde notities opslaan om ze direct

U heeft de keuze tussen softcopy en

te e-mailen aan alle betrokkenen die er

hardcopy. Voor softcopy gebruikt u de

niet bij waren. Hierbij maakt u gebruik van

geheugenkaart, voor hardcopy gebruikt u

de bijgeleverde geheugenkaart.

de 4-kleuren of zwart/wit-printer.
Of u sluit het board direct aan op uw PC!

PRINTER

PAGINA
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Softcopy /
USB memory stick
• Storingsvrij opslaan van
gegevens op de USB
memory stick zonder
uw PC aan te hoeven
sluiten
• U kunt de gegevens
doorsturen naar een PC
en direct bekijken
• e-mailen, redigeren
en bewerken gaat
eenvoudig. Gegevens
doorgeven via de USB
memory stick
• Aansluiting op uw PC
mogelijk voor extra
features

Hardcopy / kleurenof zwart/wit-printer
• Schrijft en print in 4
kleuren, goed te zien,
goed te begrijpen
• Print op plano A4
papier, kan direct
worden beschreven
• Tot 20 kopieën
per pagina kunnen
tegelijkertijd worden
geprint
• Uw aantekeningen in
kleur omzetten naar
zwart/wit met één druk
op de knop
• Vrijwel iedere HP
printer werkt feilloos
met dit copyboard

Bedieningspaneel
Het Professional
Copyboard is uitgerust
met een eenvoudig
bedieningspaneel.
U bedient de functies van
het bord door middel van
drukknoppen.
Druk op MEMORY om
de gegevens op te slaan
en op COPY om ze te
printen. Al naar believen
kunt u een bestand
bewaren, afhankelijk van
het onderwerp of van de
bijeenkomst.
Door middel van
LED techniek is geen
opwarmtijd nodig.

Uitvoeringen
Het Copyboard
Professional is leverbaar
in bordformaat: 92 x
130 cm (H x B) en wordt
standaard geleverd op
een verrijdbaar onderstel,
maar is ook voor
wandmontage geschikt.
Een printer en een USB
memory stick worden niet
standaard meegeleverd.
Vrijwel iedere HP printer
is echter geschikt voor dit
copyboard.

Professional Copyboard:
Art. 1603 00
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