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PREDSTAVITEV

Interaktivni sistem SMART Board 685IX

Nove dimenzije poslovnega sodelovanja
..Danes je hiter pretok informacij pomemben, še posebej, če podjetje nastopa na svetovnih trgih. Pri dobrem sodelovanju med podjetji so
pomebni ljudje, znanje in sposobnost, da učinkovito povežete ekipo in partnerje..

Svarogove poslovne rešitve nadgradijo
konferenčne prostore in konference na daljavo z vizualnimi in interaktivnimi izkušnjami,
ter enostavnim arhiviranjem vsebine konferenc. Z dobrim »teamworkom« namreč dosegamo boljše poslovne rezultate, ne glede na
to, če sodelujemo s kolegi osebno ali na drugem koncu sveta. S takšnimi sistemi lahko
pospešimo produktivnost in fleksibilnost poslovanja.
Interaktivne table so del takšnega sistema, in omogočajo video konferenco, enostavne prezentacije poslovnih dekumentov širšemu občinstvu v
enem prostoru ali na daljavo.
SMART Board 685ix je najnovejši model sistema, ki vključuje kratkoprojekcijski projektor in širokokotno interaktivno tablo na dotik s prstom.
Pri uporabi interaktivnih tabel je senca na pisalni površini, ki jo ustvari uporabnik table, ko pri pisanju s svojim telesom preseka svetlobni žarek iz projektorja, najbolj očitna ovira. Od uporabnika zahteva, da pri pisanju prilagodi položaj telesa. Skoraj vsak, ki prvič stopi pred interaktivno tablo, se sooči
s problemom sence. Ta pogosta težava je spodbudila proizvajalce interaktivnih tabel, da so razvili sisteme, ki vključujejo interaktivne table in kratkoprojekcijske projektorje. Prednost slednjih je v tem, da projicirajo sliko z zelo
kratke razdalje, pri čemer je projektor nameščen tik nad tablo. Kot je sicer
večji, a optika v kratkoprojekcijskih projektorjih poskrbi za ostro sliko.
Težave nastopijo tudi zaradi svetilnosti. Če klasični projektor nima visoke
svetilnosti, slika v običajnih svetlobnih pogojih ne bo dovolj svetla. Pri
SMART Board 685ix teh težav ni.
Celoviti sistemi interaktivne table in projektorja ponujajo
določene prednosti:
• celoten sistem je enoten in deluje s prižigom na en gumb,
• dizajniran je tako, da po namestitvi ne zahteva pretiranega prilagajanja
nosilca in nagiba projektorja, da dosežemo optimalno kakovost slike,
• sistem kablov in priključkov je integriran ter skrit v ohišju,
• vgrajeni razdelilci omogočajo priklop več računalnikov hkrati,
• enostavno vzdrževanje in enotna garancija za celoten sistem,
• preizkušena kombinacija projektorja in table, kar zagotavlja optimalno delovanje, kajti projektorji so posebej dizajnirani za specifičen
interaktiven sistem.
Vse to velja tudi za interaktivni sistem SMART Board 685ix proizvajalca SMART Technologies, ki vključuje:
• SMART Board 685: zahteva po večji delovni površini je pogojevala predstavitev interaktivnih tabel širokokotnega formata. Pomeni najboljšo izbiro za učilnice, v katerih želijo v celoti nadomestiti klasične table. Interaktivna tabla je kljub svoji velikosti povezljiva z računalnikom samo z
USB priklopom. Uporablja naprednejšo tehnologijo pisanja s prstom, ki
prepozna tudi mimiko roke: na primer za brisanje... Možno je izbrati
model SBD685ix, ki podpira več uporabnikov hkrati. Diagonala aktivne
površine znaša 221 cm.
www.racunalniske-novice.com

• UX60 projektor: privzeta ločljivost znaša 1280 x 800 in je formata 16 : 10.
Visoka svetilnost omogoča svetlo in barvno izrazito sliko. Ohišje projektorja je izredno majhno, kljub temu pa zmore ostro in svetlo sliko
širokokotnega formata. Pri tem projektorju ni težav s senco.
• Majhna nadzorna plošča: ima vgrajen USB hub, ki omogoča priklop
dveh računalnikov hkrati, dokumentnih kamer ali drugih zunanjih enot,
ki podpirajo USB. Dodatni video vhodi olajšajo priklop več računalnikov
in video naprav hkrati na projektor.
• Zelo nizka masa sistema: omogoča enostavno montažo neposredno
na steno ali premični stenski nosilec. V kombinaciji z novim lahkim
mobilnim stojalom, ki bo dobavljivo v drugi polovici leta 2010, predstavlja odlično kombinacijo, kolikor se pojavi potreba po lahkem mobilnem interaktivnem sistemu.
• Petletna garancija za tablo.
Za dodatne informacije o interaktivnem sistemu SMART Board 685ix
obiščite spletno stran www.smarttech.si.
(P.R.)
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