Concepute de profesori.
Dezvoltate de Promethean.
Perfecte pentru educație.
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Timpul dedicat predării este sub presiune.
Volumul de muncă este în creștere.
Tehnologia poate fi o provocare. Per
ansamblu, bugetele sunt solicitate la
maximum, ceea ce înseamnă că orice
investiție trebuie să facă viața mai
ușoară… nu mai grea.
Aici intervin ecranele ActivPanel din seria Elements. Avem
peste 20 de ani de experiență în dezvoltarea tehnologiilor
care îmbunătățesc mediul de predare și învățare și ne
bazăm pe o filozofie de design centrată pe feedbackul
utilizatorului și pe cunoașterea pieței – ceea ce ne
permite să furnizăm o soluție avansată și flexibilă pentru
sala de clasă, adresată direct necesităților profesorilor,
managerilor de școli și profesioniștilor din domeniul IT.
Ne-am concentrat atenția asupra tuturor detaliilor, pentru
a vă oferi un ecran ActivPanel care să facă o diferență
majoră în utilizarea tehnologiei la școală.

Concepute
pentru sala
de clasă
Inteligente tehnologic
O soluție cu adevărat „la cheie”, ecranele ActivPanel din seria Elements sunt „plug and play”
în mod standard, făcând mai ușoare ca niciodată configurarea și administrarea tehnologiei în
sala de clasă.
Participarea sporită a tuturor elevilor la toate nivelurile este asigurată prin înalta capacitate
de calcul încorporată, oferind acces la aplicații și conținut preîncărcat intuitiv – plus opțiuni
suplimentare de particularizare, ce simplifică mult managementul IT.

Intuitive și ergonomice
Special gândite pentru mediul sălii de clasă, ecranele ActivPanel din seria Elements oferă
o experiență intuitivă a utilizatorului prin intermediul Unified Menu (meniului unificat) –
făcând navigarea către aplicații, conținut și resurse simplă, rapidă și facilă, prin asocierea
interfeței și pictogramelor cu raza de percepție naturală și de acces ergonomic a utilizatorilor.
Luând în considerare experiența de predare din perspectiva instruirii în fața clasei, consola de
control ergonomică, orientată unghiular*, le permite profesorilor să navigheze rapid, intuitiv și
direct către meniul unificat, comenzile de volum sonor, selecția sursei și multe altele…
*Specificațiile tehnice variază în funcție de model; nu toate caracteristicile sunt disponibile pe toate modelele; pentru detalii complete,
consultați fișa de specificații tehnice a fiecărui model în parte

Ecranele ActivPanel din seria Elements
Singurul ecran plat interactiv conceput
de profesori, dezvoltat de Promethean…
și perfect pentru educație.
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Experiență naturală de scriere
Întrucât noi înțelegem importanța experienței scrierii, am dezvoltat tehnologia de scriere
Vellum, pentru a oferi o experiență de scriere naturală și precisă. Scrierea pe ActivPanel
este la fel de naturală precum scrierea cu stiloul pe hârtie.

Învățare implicată
Susțineți învățarea implicată cu ajutorul tablei instantanee. Lansați aplicația Whiteboard
(Tablă) fără a fi necesară conectarea la un computer și predați lecții interactive și atractive
pe o suprafață infinită.

Aplicații la îndemână
Introducem Promethean Locker – singurul loc pe care trebuie să-l accesați pentru toate
aplicațiile dvs. Android. De la gama preîncărcată de aplicații esențiale interactive până la
capacitatea de a descărca o multitudine de aplicații educaționale din Promethean Store,
Promethean Locker economisește timp și face predarea prin tehnologie mai ușoară,
oferind un punct unic de accesare, lansare și administrare a aplicațiilor.

Costuri mici de funcționare
Soluțiile certificate Energy Star* și eliminarea necesității înlocuirii becurilor de proiector
(precum în cazul tehnologiilor de proiecție mai vechi), fac din ecranele ActivPanel din
seria Elements o alegere tehnologică rentabilă pe termen îndelungat – reprezentând
o investiție cu beneficii reale chiar și atunci când bugetele sunt limitate.

Concepute
pentru
participare
Unified Menu
Noul meniu unificat ActivPanel pune cele mai frecvent
utilizate instrumente în raza de acces rapid a profesorilor.
Cu ajutorul particularizării ecranului, puteți comuta între
„on” (pornit) pentru accesibilitate și „off” (oprit) pentru un
ecran mai puțin ocupat.
Interactivitate bogată

Profesorii și elevii pot colabora printr-un număr de până
la 20 de puncte de atingere simultană, incluzând stilouri,
atingeri și ștergeri cu palma. Tehnologia de respingere
inteligentă a palmei recunoaște situațiile când un
utilizator se sprijină de ecran pentru a scrie cu încredere.

Partajare ecran

Colaborați cu ușurință de oriunde din sala de clasă cu
ajutorul aplicației Screen Share. Partajați fără fir până la
4 ecrane simultan și gestionați un număr de până la 39
de dispozitive conectate, prin intermediul Waiting Room
(Sălii de așteptare).

Experiență personalizată

Profilurile de utilizatori permit conectarea în siguranță la
propriul profil personalizat a unui număr de până la nouă
profesori pe un singur ActivPanel – datele, fișierele și
aplicațiile fiind protejate prin cod PIN.

Concepute pentru predare
Experiența îndelungată a Promethean în domeniul educației ne-a permis să dezvoltăm pe parcursul ultimilor 20
de ani tehnologii care îndeplinesc în mod specific necesitățile educației. Ecranele ActivPanel din seria Elements
sunt furnizate cu o selecție de două soluții software premiate.

Predați lecții interactive folosind software-ul
educațional Promethean – furnizat în mod
standard cu ecranul ActivPanel, așadar fără
cheltuieli de abonare sau costuri ascunse.

Acest software de predare a lecțiilor bazat pe
cloud oferă instrumente avansate de colaborare
în sala de clasă și resurse interactive cu accesare
în orice moment, de oriunde.
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Senzori de proximitate dubli

ActivPanel Titanium se activează automat în momentul
când cineva intră în încăpere. Profesorii pot începe rapid
lecția prin atingerea cu degetul a oricărei locații de
pe ecran.

Sunet care umple încăperea

Elevii care aud mai bine învață mai bine. Difuzoarele
ActivPanel sunt orientate frontal, au tonuri joase
amplificate și sunt capabile să acopere încăperea în sunet
cu scală completă și fidelitate superioară.

Wi-Fi® și Bluetooth® pentru conectivitate
avansată

 sigură flexibilitatea necesară pentru necesități variate de
A
lucru în rețea și oferă mobilitate sporită în sala de clasă.
Conexiunea Bluetooth permite conectarea de accesorii și
echipamente bazate pe STEAM, precum roboți și senzori
de laborator.

Toate într-unul și conectat

ActivPanel beneficiază de viteza, securitatea și fiabilitatea
sistemului de operare Android, cu până la 4 GB of RAM,
64 GB de spațiu destinat stocării și integrare Gigabit LAN.

Platformă de servicii în cloud
Specificațiile tehnice variază în funcție de model;
nu toate caracteristicile sunt disponibile pe toate
modelele; pentru detalii complete, consultați fișa
de specificații tehnice a fiecărui model în parte.

Prin intermediul Cloud Connect, profesorii pot salva, muta
și accesa conținut direct cu Google Drive și OneDrive, fără
a fi necesară descărcarea vreunei aplicații.

Concepute pentru administrare
Utilizând Promethean Panel Management, administratorii IT pot gestiona
centralizat, din orice locație, configurațiile, setările și restricțiile ecranelor, pentru
a furniza experiențe mai sigure și mai consecvente în multiple locații școlare.
Înregistrați cu ușurință ecrane ActivPanel cu ajutorul aplicației mobile însoțitoare
myPromethean sau prin intermediul portalului myPromethean bazat pe cloud.
Implementați rapid, cu ușurință, fără fir și de la distanță actualizări, prin portalul
myPromethean, aplicându-le atunci când devin disponibile sau la momentul care
vă convine dvs.

Concepute pentru flexibilitate
Configurați ActivPanel Elements pentru a se potrivi infrastructurii specifice de
rețea a școlii dvs. și introduceți dispozitive suplimentare de calcul pentru a crea un
domeniu IT care să corespundă cu strategia dvs.
Aveți nevoie de tehnologie educațională mobilă? Ecranele ActivPanel din seria
Elements pot fi combinate cu o serie de soluții de susținere versatile, care vă oferă
libertatea deplasării tehnologiei de predare oriunde este necesar și a securizării
acesteia în condiții adecvate pentru predarea lecțiilor.

Concepute
pentru școli
Concepute și dezvoltate în colaborare cu școlile, ecranele ActivPanel din seria Elements oferă o selecție
de sisteme – permițând un grad de flexibilitate adaptat mediului, bugetului și priorităților școlii:
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Cea mai puternică și mai
prietenoasă soluție pentru
sala de clasă.
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Ecranul interactiv conectat
pentru sălile de clasă moderne.
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Ecranul interactiv de bază pentru
predare și învățare.
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