Minőségi interaktív megoldások
az oktatásban

▪ interaktív táblák

▪ interaktív panelek

▪ dokumentumkamerák

▪ interaktív asztalok

▪ szavazórendszerek

▪ SNI-eszközök

Miért választják világszerte egyre többen
a Qomo interaktív eszközöket?
Minőség+Megbízhatóság+
Hosszú élettartam+Alacsony költségek

=

Egy innovatív gyártó – a Qomo a világ egyik leggyorsabban fejlődő interaktív
eszköz gyártója, Kína vezető interaktív tábla szállítója. A termékeket az USA-ban
tervezik és tesztelik, hogy a legkényesebb piaci igényeknek is megfeleljenek.
Minőség és Megbízhatóság – a Qomo termékei szigorú minőségi teszteken
mennek keresztül, mielőtt a felhasználóhoz kerülnének. Ezért a meghibásodások
száma igen alacsony. Önnek így csak a tanítással kell foglalkoznia, nem a műszaki
problémákkal.
Hosszú élettartam – a Qomo eszközöket úgy tervezik, hogy sokáig használhassa őket – még az erős igénybevételt jelentő iskolai körülmények között is.
Az acélkerámia táblák felületére 25 év garanciát biztosítunk!
Alacsony költségek – a Qomo interaktív eszközök ár/érték aránya kiemelkedik a versenytársak közül. Vagyis Ön ugyanazért a pénzért több vagy jobb
minőségű eszközt vásárolhat. Ami pedig még fontosabb, az üzemeltetés és az
esetleges javítás költségei is alacsonyak, így nem jelentenek problémát akkor
sem, ha nem állnak rendelkezésre pályázati pénzek.

4:3-as vagy 16:9-es
változatban is!
Érdekességek a qomo-ról
• a Qomo név a világ legmagasabb
csúcsának tibeti nevéből származik,
és arra utal, hogy a cég célja
a legmagasabb minőség

Együttműködés – legyen Önnek bármilyen, korábban beszerzett interaktív
táblája, a Qomo interaktív eszközök működni fognak vele – legyen szó szavazókészletről, dokumentumkameráról vagy digitális palatábláról. Sőt, korábban
más táblán készített előadásairól sem kell lemondania, mert a Qomo táblákon is
használhatja őket, ha a szabványos .iwb formátumban menti el az előadásokat.
Szervizhálózat – az ország minden részén több, mint 40, a Qomo minősítésével
rendelkező szerviz áll az Ön rendelkezésére, akik segítenek az eszközök felszerelésben és beállításában, vagy javítják az esetleges hibákat. Megtalálhatja
őket a www.qomo-hungary.hu weboldalon.
Támogatás – a Stiefel több, mint 20 éve az iskolák partnere Magyarországon.
Ezért nemcsak műszaki gondjait tudjuk megoldani, de segítünk a tananyagkészítésben és az előadásokra való felkészülésben is. Akkreditált képzésünkön
kreditpontokat is szerezhet.

• a Qomo azon kevés cég közé tartozik,
amely a különféle interaktív eszközöket
saját gyáraiban gyártja. A legtöbb
világcég külső gyártókat használ.
• a világ egyik leggazdagabb országában,
Dubai-ban, Qomo interaktív táblákkal
szerelték fel az iskolákat 2011-ben

PROJEKTOR

DOKUMENTUMKAMERA

INTERAKTÍV
TÁBLA

• az USA-ban és Finnországban a Qomo
dokumentumkamerák a legkedveltebbek
közé tartoznak

PALATÁBLA

• Szlovákiában már csaknem 200 óvoda
használ Qomo interaktív táblát
a foglalkozásokon
• Magyarországon 2011-ben több,
mint 500 Qomo tábla került az iskolákba

TÁBLASZOFTVER
INTERNET

Stiefel Eurocart Kft.
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VÁLASSZON AKTUÁLIS INTERAKTÍV ESZKÖZ KÍNÁLATUNKBÓL!

ESZKÖZÖK IPR, TÁMOP ÉS TIOP PÁLYÁZATOKHOZ

Interaktív táblák – a Qomo kínálatában megtalálhatóak a kézzel és az elektronikus tollal vezérelhető
típusok is. Így Ön könnyen válthat Promethean vagy Smart tábláról is, hiszen továbbra is a megszokott módon
használhatja az eszközt. Minden táblát legalább ketten használhatnak egyszerre, de a világújdonság
„multitouch” rendszerű táblákra akár négyen is írhatnak egyidejűleg – éljen a csoportmunka!
Acélkerámia tábláink felületére 25 év garanciát adunk, akkor is, ha normál fehér táblaként használják – a táblafilcek nyomtalanul letörölhetőek! De már belépő szintű infrás tábláink is speciális nanobevonattal vannak ellátva, hogy hagyományos táblaként is használhatóak legyenek.
Elektromágneses tábláink kemény műanyagból készülnek felbontásuk pedig a legjobbak között
van, amit különösen a matematika tanárok kedvelnek egy-egy szerkesztési feladatnál.
Dokumentumkamerák – a Qomo-nál válogathat
a dokumentumkamerák között igényei és pénzügyi lehetőségei szerint. Már a legolcsóbb hordozható modellek
is kiemelkedő minőséget képviselnek. A kép elforgatás,
fagyasztás, görgetés, negatív és a kicsinyítés-nagyítás
alapfunkciók,míg a csúcsmodellek motoros fejjel rendelkeznek, akár HD-minőségű videofelvételre is képesek
és asztali médiaközpontként működnek. Az alsó világítású
modellek lehetővé teszik, hogy kedvenc fóliáit is használhassa
az interaktív táblán. Minden interaktív táblával, sőt, vetítővászonnal is működnek. Nézze meg teljes választékunkat
a www.interaktiveszkozok.hu honlapon!
Interaktív palatáblák és panelek – irányítsa távolról interaktív tábláját vagy számítógépét! Írjon a táblára, miközben a padok között járkál!
Könnyítse meg mozgássérült diákjának az interaktív tábla használatát!
Nagy termekben pedig élvezze az interaktív tábla funkcióit úgy, hogy amit
ír, az megjelenik egy óriási kivetítőn! Erre valók a Qomo mobil interaktív
eszközei. Akár 21”-os képernyővel. A Flow!Works táblaszoftver tartozék.
Szavazórendszerek – a Qomo csúcsminőségű szavazórendszerei olyan
különlegességre is képesek, mint a házi feladat funkció, de már a középkategóriás modellek esetében is a tanár saját készülékéről távirányíthatja
a tudásfelmérést és azonnal megnézheti a kijelzőn az eredményeket.
A Flow!Works szoftverből is elindíthatja a szavazást, anélkül, hogy ki
kellene lépnie az adott előadásból.

Flow!Works
Táblaszoftver

Interaktív asztal – a csoportmunka és a tervezés modern,
sokoldalú eszköze. Már óvodás
kortól használható. Kemény, törhetetlen üveg felülettel, interaktív
szoftverrel. Oldjanak meg együtt
feladatokat a képernyőn, fejlesszék
az együttműködési képességet.
Többféle méretben felnőttek és
gyermekek számára.

A táblákhoz ingyenesen járó, és az iskola minden
tanárának és diákjának gépére jogtisztán telepíthető
szoftver minden funkciót tartalmaz, amire Önnek a tanítás
során szüksége lehet. Fejlett rajzoló funkciók, egyszerű
animációkészítés, képek, videók, flash-alkalmazások
beillesztése, beépített tananyagok több tantárgyhoz.
Függvény-ábrázolások, fizikai kísérletek és angol nyelvi
feladatok. Kézírás-felismerés, hogy Önnek ne kelljen
billentyűzetet használni. Integrált dokumentumkamera
és szavazórendszer-kezelés. Kérjen demo-verziót vagy
jelentkezzen tanfolyamainkra!

www.okostabla.hu

Tobii: akadálymentesített kommunikáció

PCEye Szemegér – segítségével teljes mértékben vezérelhetővé válik a számítógép. Emailezhet, telefonálhat,
munkát végezhet a számítógépén, akadályok nélkül.
Tobii Communicator – kommunikációs szoftver, beépülő komponensekkel. Nagyobb, egymástól
távolabb elhelyezett gombok, kifejezetten szemegér, vagy a C-sorozat érintőképernyőire optimalizálva. A Communicator segítségével
könnyebbé válik az emailezés,
skypolás, facebookolás, telefonálás. Különböző szintű beépülő
Alternatív és Augmentatív
Kommunikációs szoftverek
kapcsolhatók hozzá.

C-sorozat – a Tobii C-sorozata lehetővé teszi a
mozgáskorlátozottak számára, hogy magukkal vigyék
kommunikációs eszközüket, vagy akár szemegerüket is egy teljes Windows operációs rendszerrel
és speciális szoftverekkel ellátott érintőképernyős
számítógép segítségével. Otthon, iskolában, utazás
közben minden eszköz rendelkezésre áll a dupla
akkumulátor segítségével.
S32 – gyors, egyszerű érintésvezérelt kommunikációs eszköz
beépített mikrofonnal és hangszóróval, és SymbolMate
kommunikációs kártyákat
szerkesztő szoftverrel. Egyszerre akár 32 szimbólum is
elhelyezhető egy lapra.

A Tobii eszközei segítséget
nyújtanak a mozgásukban
és/vagy kommunikációjukban
korlátozottak számára többféle
módon kapcsolódni a világgal.

