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PREDSTAVITEV

SMART Board 6065-HD

Učenje in posel sta z interaktivnim
zaslonom uspešnejša
.. Interaktivni zasloni lahko močno povečajo vašo storilnost in pripomorejo k bolj učinkoviti komunikaciji v podjetju, hkrati pa so odličen
učni pripomoček ..

Interaktivni zasloni so zasloni, ki podpirajo vrsto
formatov slik, videov, čeznje lahko rišemo, pišemo,
jih shranjujemo in pošiljamo, povežemo jih lahko
z drugimi napravami ... Skratka, možnosti je veliko.
So nekakšen računalnik z ogromnim zaslonom, ki
je prilagojen podajanju informacij bodisi sodelavcem, bodisi učencem. So pa še več kot to, saj se
pri podajanju informacij zgodba ne konča. Kot že
ime pove, je zaslon namenjen interakciji, torej tako podajanju kot sprejemanju informacij ter s tem
boljši komunikaciji, razumevanju in učenju.
Interaktivni zaslon SMART Board 6065-HD z LED
LCD in tehnologijo dotika DViT je primeren tako za
izobraževanja kot za poslovne uporabnike. Z diagonalo 65 palcev oziroma 165,1 centimetra je dovolj velik, da boste informacije pregledno delili tudi s slušatelji v predavalnici ali sejni sobi. Tudi zaradi
vidnega kota, ki znaša 178 stopinj. Zaslon je osnovne ločljivosti Full HD (1920 x 1080 slikovnih točk).
Interaktivni zaslon SMART Board 6065-HD izhodnega priključka nima, premore pa kar nekaj
vhodnih: DisplayPort, dva HDMI priključka, Stereo
Mini Jack, RS-232, en priključek USB tip A in tri USB
tip B ter OPS priključek. Opremljen je z dvema zvočnikoma (vsak po 10 W), težak pa je 60 kilogramov.
SMART Board serije 6000 omogoča, kot že omenjeno, tudi prikaz videa in brskanje po spletu.
Možnosti, kako očarati občinstvo, pa naj bodo
to učenci ali poslovni partnerji, so neskončne.
Po zaslonu lahko z različnimi barvami rišemo, pišemo, lahko pa s pisalom tudi pišemo čez spletne strani ali slike in jih shranjujemo v skoraj ka-
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terem koli formatu. Vsebino nato preprosto delimo. Ko zapustite prostor, zaslon to zazna in se
ugasne. S tem prihrani energijo, podaljša pa se
njegova življenjska doba. Odlična je tudi ta lastnost, da je zaslon brezžičen. Kupite ga lahko z
različno programsko opremo, odvisno od tega,
čemu bo namenjen. Ko ga enkrat dobite, so
skrbi odveč, saj je takoj pripravljen za uporabo.

Šolska izkušnja, kot je še ni bilo
S programsko opremo SMART Learning Suite za
interaktivni zaslon SMART Board 6065-HD lahko
statično vsebino učnih ur pretvorite v interaktivno. Izvedba samega pouka, ocenjevanje, dejavnosti, ki temeljijo na igri in še marsikaj drugega,
je združeno v tej programski opremi za izobraževanje. Vključuje tako namizno kot spletno izkušnjo. Programska oprema SMART Notebook
za Windows in Mac je opremljena z orodji za učni proces, s specifičnimi značilnostmi za posamezne predmete in neskončnimi načini, kako
navdušiti učence vseh starosti. Z aplikacijo
SMART Learning Suite (SLS) Online pa lahko
ustvarite učne ure in dejavnosti kjerkoli, dodajate interaktivne funkcije sicer statični vsebini in
jih delite s katero koli napravo.

Posel brez omejitev
Ne skrbite za brisanje podatkov, samo nadaljujte
s svojim delom. SMART Meeting Pro ekipam
omogoča, da zajemajo ideje v praktično neomejenem interaktivnem prostoru. Ta se razširi, ko

sodelavci dodajajo slike, datoteke, povezave in
opombe - lahko tudi na več različnih zaslonih ali
sestankih. Čez slike lahko rišete, pišete, vse za
okrepljeno in uspešnejše sodelovanje. Tudi prostorskih omejitev za slike ali grafike ni, kljub temu, da je tabla omejene velikosti. Vsebino namreč pomaknete v katerokoli smer, sliko povečate ali pomanjšate. Z licenco Room lahko med seboj povežete do 16 različnih zaslonov. Opombe,
ki jih naredimo na enem od njih, so prikazane tudi na vseh ostalih. Licenca Personal omogoča, da
sodelavci pregledujejo, popravljajo, pripravljajo
in obdelujejo datoteke ter iz oddaljenih lokacij
med seboj sodelujejo pred, med in po sestanku.
SMART Meeting Pro je združljiv z Windows 7 in
novejšimi različicami. Brez težav se integrira z
vašim obstoječim operacijskim sistemom, komunikacijsko platformo in konferenčnim okoljem. Prav tako je združljiv s programi za videokonference, kot so Skype, Microsoft Lync in
WebEx. Pa tudi z Exchange and Office 365, da
boste še bolj organizirani in ne boste zamudili
ničesar pomembnega.
Interaktivni zaslon SMART Board 6065-HD lahko
do 21. marca letos kupite ugodneje, po promocijski ceni. Ponudbo in več podatkov o omenjenih izdelkih lahko najdete na spletni strani
www.teksel.si, kjer vam bodo tudi z veseljem
svetovali. 				(P.R.)
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