INTERAKTIVNE REŠITVE
PROMETHEAN
Promethean je vodilni svetovni ponudnik interaktivne tehnologije na področju
izobraževanja. S svojim inovativnim pristopom in vizijo prihodnosti, spreminjajo način
sodelovanja in s tem prispevajo k izboljšanju standardov izobraževanja v svetu.
Uporaba Prometheanovih produktov povečuje sodelovanje in gradi odnos med
udeleženci. Takšen način dela povečuje njihovo sposobnost, samozavest, gradi
zaupanje in spodbudi aktivno sodelovanje udeležencev.
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INTERAKTIVNE TABLE PROMETHEAN ACTIVBOARD

INTERAKTIVNE TABLE ACTIVBOARD
Activboard 500 PRO

Activboard 300 PRO

ActivInspire Professional
Promethean ActivOffice
Promethean Applications
Dotik in pero ActivPen
Multi-touch tehnologija
USB povezava
Vgrajeni zvočniki

ActivInspire Professional
Promethean ActivOffice

Dimezije

Programska
oprema
Vnos
Lastnosti

Širok nabor sistemov interaktivih tabel Promethean bo poživil poučevanje in
učenje v vaši učilnici. Sistemi interaktivnih tabel so zasnovani so tako, da pritegnejo
in zadržijo pozornost. Interkativne table Promethean ActivBoard v kombinaciji s
programsko opremo Promethean ActivInspire predstavljajo osnovo za povečanje
interaktivnost vaših učnih ur in so osnovni gradnik za kakršno koli učilnico. Ker je
vsaka učilnica edinstvena, so interaktivne table Promethean na voljo v različnih
konfiguracijah, ki vam omogočajo, da izbereta za vas najbolj ustrezno in jo
prilagodite vašim potrebam.
Interaktivne table Promethean Activboard se delijo na dva tipa (tip 500 in tip 300)
in so na voljo so v treh različnih velikostih ter raznih postavitvah (sistemih),
omogočajo kombinacijo z navadnimi projektorji, širokokotnimi projektorji in
projektorji z ultra kratko goriščno razdaljo. Interaktivne table so kompatibilne z
vsemi operacijskimi sistemi (Windows, Mac, Linux).
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Pero ActivPen
Dvouporabniški vnos
USB povezava (možnost
nadgradnje v brezžično
povezavo)
Vgrajeni zvočniki

PROJEKTORJI

PRM-32
(širokokotni projektor)

PRM-45
(širokokotni projektor)

EST-P1
(projektor z ultra kratko
goriščno razdaljo)

Tehnologija: DLP; Nativna
resolucija: XGA 4:3
(1024x768); Razmerje: 4:3,
16:9; Kontrast: 2000:1,
Svetilnost 2300 ANSI
lumnov; Življenska doba
žarnice: 4000 ur.

Tehnologija: DLP; Nativna
resolucija: WXGA 16:10
(1280x800); Razmerje: 4:3,
16:9; Kontrast: 2100:1,
Svetilnost 3150 ANSI
lumnov; Življenska doba
žarnice: 6000 ur.

Tehnologija: DLP; Nativna
resolucija: WXGA 16:10
(1280x800); Razmerje: 4:3,
16:9; Kontrast: 3000:1,
Svetilnost 2500 ANSI
lumnov; Življenska doba
žarnice: 5000 ur.
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SISTEMI INTERAKTIVNIH TABEL

Sistem Mobile

Sistemi interaktivnih tabel ponujajo velik nabor raznih postavitev interaktivnih
tabel. Na voljo so fiksni, premični in mobilni sistemi, ki jih je mogoče kombinirati s
širokokotnimi projektorji in projektorji z ultra kratko goriščno razdaljo.

Kombinacija
interaktivne
table,
projektorja z ultra kratko goriščno
razdaljo, po višini nastavljivega stojala
in vozička. Sistem je primeren za šole,
kjer se interaktivne table uporabljajo v
več prostorih, saj lahko tablo
enostavno prestavimo iz enega
prostora v drugega.

Sistem Mount
Kombinacija interkativne table in
širokotnega projektorja ali projektorja
z ultra kratko goriščno razdaljo. Sistem
je fiksno pritrjen na steno.
Sistem Adjustable
Kombinacija
interaktivne
table,
širokokotnega
projektorja
ali
projektorja z ultra kratko goriščno
razdaljo in po višini nastavljivega
stojala. Sistem je primeren za učilnice
z mlajšimi učenci ali učenci s
posebnimi potrebami. Tablo na
nastavljivem stojalu lahko enostavno
spustimo na višino učenca in jo nato
dvignemo na višino učitelja.
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INTERAKTIVNI ZASLONI PROMETHEAN ACTIVPANEL TOUCH

Dimezije

Programska
oprema
Vnos
Lastnosti

ActivInspire Professional
Promethean ActivOffice
Dotik ali pero
Multi-touch tehnologija
USB povezava
Vgrajeni zvočniki

Zasloni ActivPanel Touch so lahko fiksno montirani na steno, lahko pa jih
kombinirate s premičnim stojalom.

Družina zaslonov Promethean ActivPanel Touch predstavlja novo generacijo
interaktivnih zaslonov optimiziranih za učilnico. S kristalno jasno sliko, širokim
vidnim kotom (178°), izjemno gladko površino, odzivno na dotik, so odličen
dodatek za vsako učilnico. Kombinacija interaktivnega zaslona in programske
Promethean bo poživila vsako učno uro in pritegnila pozornost učencev.
Interkativni zasloni delujejo na principu multi-touch tehnologije in omogočajo delo
10 oseb hkrati.
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GLASOVALNE NAPRAVE PROMETHEAN

ACTIVOTE
Povezava: brezžično preko ActivHub naprave
Domet: 100 m
Vnos: 6 gumbov za izbiro odgovorov in 1 gumb
za registracijo
Podprti tipi glasovanja: glasovanje z odgovori
da/ne, glasovanje z več možnimi odgovori
(maks. 6).

ACTIVEXPRESSION

Časi, ko se je v učilnici slišal samo glas učitelja, so že davno mimo. Danes je ključ do
učinkovitega in privlačnega učnega okolja to, da ima vsak učenec svoj glas.
Prometheanov nabor sistemov za glasovanje omogočijo učitelju, da sliši glas prav
vsakega učenca.
Ne glede na to, ali uporabljate programsko opremo ActivEngage na računalnikih,
tabičnih računalnikih in drugih mobilniih napravah, ali naprave ActVote in naprave
ActivExpression, vam sistemi za glasovanje Promethean omogočajo enostaven in
učinkovit način, da slišite glas prav vsakega učenca, prav vsak dan.
Glasovalne naprave so enostavne za uporabo, programska oprema za pripravo
kvizov je integrirana v programsko opremo ActivInspire in ActivOffice. Povratne
informacije so takojšnje.
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Povezava: brezžično preko ActivHub naprave
Domet: 100 m
Vnos: QUERTY tipkovnica
Podprti tipi vprašanj: vprašanja tipa da/ne,
vprašanj z več možnimi odgovori, vprašanja, ki
zahtevajo vnos tekstovnega ali številskega niza,
vprašanja, ki zahtevajo vnos ocene, vprašanja,
ki zahtevajo vnos forumle ...
ACTIVENGAGE
ActivEngage je programska rešitev, ki spremeni
računalnike, tablične računalnike in ostale
mobilne naprave v glasovalne naprave.
Povezava: brezžično preko programske
opreme ActivEngage Server in Client.
Vnos: Računalniška miška, zaslon na dotik.
Podprti tipi vprašanj: vprašanja tipa da/ne,
vprašanja z več možnimi odgovori, vprašanja, ki
zahtevajo vnos tekstovnega ali številskega niza,
vprašanja, ki zahtevajo vnos ocene, vprašanja,
ki zahtevajo vnos forumle ...
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INTERAKTIVNA MIZA PROMETHEAN ACTIVTABLE

Dimezije zaslona
Višina

Programska oprema
Vnos
Lastnosti

1200 mm x 752 mm
615 mm (ActivTable –S)
725 mm (ActivTable)
835mm (ActivTable –L)
ActivTable activity builder
Dotik
Multi-touch tehnologija
Vgrajeni zvočniki
Operacijski sistem Windows (za
delovanje ne potrebuje računalnika)

Večuporabniška interaktivna miza Promethean ActivTable je namenjena
spodbujanju sodelovanja med učenci. Odlikuje jo intuitivna površina, ki se odziva
na dotik in podpira možnost delo več uporabnikov hkrati (do 6 uporabnikov).
Manjše skupine učencev lahko na interaktivni mizi ActivTable sodelujejo, da bi
dosegli skupni cilj ali delajo samostojno, da prispevajo k dokončanju projekta
celotne skupine. Za razliko od večine multi-touch orodij, je Promethean ActivTable
zasnovana tako, da učiteljem omogoča hitro in učinkovito spodbujanje
sodelovalnega učenje v razredu.
Interaktivno mizo ActivTable odlikuje 64'' HD LCD zaslon, programska oprema
vsebuje že vnaprej pripravljena orodja in aktivnosti za učence in omogoča
enostavno pripravo novih aktivnosti.
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DOKUMENTNA KAMERA PROMETHEAN ACTIVIEW

KONTAKTI

Za dodatne informacije nam pišite na spodnji naslov ali nas kontaktirjate preko
telefona.
e-pošta: promethean@pro-servis.si
telefon: 059 20 94 50
Še več informacij in tehnične specifikacije produktov Promethean najdete na
spletni strani:
www.prometheanworld.com

S kamero Promethean ActiView, lahko celo najmanjša podrobnost postane glavna
točka pogovora v učilnici. Postavite katerikoli predmet pod lečo kamere in prikažite
njegove podrobnosti na velikem zaslonu. Kamero približajte predmetu s pomočjo
fleksibilnega vratu, osvetlite ga z lučko. Z avtomatskim povečevanjem slike
preučite še tako majhno podrobnost. Zajemite mirujoče posnetke in jih shranite.
Oglejte si znanstevni poizkus v realnem času, naredite videoposnetek poizkusa in
ga shranite. Vse to in še več lahko dosežete s kamero ActiView.
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