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S stopnjevanjem uporabe prostorov, ki omogočajo učenje ob
sodelovanju, naraščajo tudi potrebe po uporabi naprednih
tehnologij v šolah. Clevertouch podpira vključujoče učenje s
ponudbo domišljenih rešitev za digitalne učilnice. Odlikuje jih
preprosta uporaba ob enostavni namestitvi. Življenjska doba celotne
rešitve je nad 50.000 ur uporabe. Pri tem ni dodatnih mesečnih ali
letnih stroškov za licence ali vzdrževanje.

Večkrat nagrajena rešitev “vse-v-enem” za
popolnoma vključujoče in povezujoče učenje

Interaktivni izdelek leta

Digitalne naprave

Interaktivni izdelek leta

Proizvajalec leta

AV News Awards 2018 – zmagovalec

BETT Awards 2018 – finalist

AV Awards 2017 – zmagovalec

AV Awards 2015 – zmagovalec

Programska oprema brez naročnin
za popolno vključenost učencev

Aplikacije za povezujoče učenje

Zrcaljenje zaslona z vgrajenimi
kontrolami za učitelje

Celoten nabor programskih rešitev je usmerjen v
povečevanje vključenosti učencev in v poenostavitev priprave
učnega procesa. Profesorji si lahko delijo različne učne vire,
na voljo so tudi pripravljene učne lekcije in predloge za
različne aktivnosti. Programa Lynx in Snowflake MultiTeach
temeljita na predlogih in odzivih učiteljev, omogočata pa
poenostavljeno iskanje in pripravo vsebin za inovativen pouk.

Z vsebinami v najrazličnejših jezikih, tudi slovenskem, in
podporo za vse starostne skupine in učne predmete (ter z
dodatnimi viri, ki jih je mogoče brezplačno prenesti s spleta),
prinaša Clevertouch profesorjem zelo učinkovita orodja
za pripravo zanimivih učnih vsebin. Cleverstore ponuja na
stotine aplikacij, ki so brezplačno na voljo za prenos. Prav vse
je skupina strokovnjakov še pred objavo natančno pregledala
in preverila njihovo ustreznost za uporabo pri pouku.

Aplikacijo Clevershare si prenesete brezplačno in jo uporabite
na operacijskih sistemih Android, Windows, iOS in Chrome.
Na interaktivni zaslon Clevertouch se lahko sočasno poveže
do 50 naprav in deli vsebine - slike, video in zvok. Profesor
ima popoln nadzor in lahko na zaslonu sočasno prikazuje
vsebine s 4 naprav. To bistveno poveča povezanost med
učenci in izboljšuje njihovo vključenost v pouk.

Popolna integracija in enostavna
namestitev

Naravna in povsem lahkotna
izkušnja pri pisanju

Pošiljajte sporočila, opozorila in
posnetke na zaslone kar na daljavo

Interaktivni zasloni Clevertouch so razviti tako, da se povsem
vključijo v vaše obstoječe učno okolje in delujejo tudi s
programsko opremo, ki jo že uporabljate. Z orodji za nadzor
in upravljanje na daljavo, poostreno varnostjo in naprednimi
možnostmi povezovanja, predvsem pa z najobsežnejšo in
najbolj celovito 5-letno garancijo na trgu, ponuja Clevertouch
dolgoročne prihranke in bistveno hitrejšo povrnitev investicije.

Premaz za lahkotno drsenje po zaslonu zagotavlja odlično
izkušnjo pisanja, ki je prijetnejša od tiste pri klasični ali beli
tabli. Priložena so pisala za delo z visoko natančnostjo in
odzivnostjo. Napisano lahko brišete kar z dlanjo, objekte
lahko povečujete in zmanjšujete z dvema prstoma. Pri delu
lahko vedno uporabljate tako prste, kot tudi pisala in vam pri
tem ni treba nič nastavljati.

Povsem nova aplikacija Clever Message vam omogoča, da
vaše Clevertouch interaktivne zaslone uporabljate tudi za
obveščanje in opozarjanje. Upravljate lahko vsak zaslon
posebej ali pa jih združite v skupine. Vaš administrator
vsebin lahko pripravi celozaslonska obvestila s pomočjo
zelo preprostih predlog. Uporabi lahko besedila, RSS vire,
celo video prenose (ali posnetke) z nagovorom ravnatelja.
Sproži lahko tudi prikaz opozorila o nevarnosti, ali obvesti
o npr. gradbenih delih, posreduje dnevne novice in splošna
obvestila.

Tehnologija, ki povezuje ljudi
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Serija Plus

NOVO

NOVO

Upravljanje na
daljavo

Visoka natančnost
Povečana natančnost pri
zaznavanju dotika z možnostjo
določitve barve vač pisalom
hkrati.

Nadzorujte vse svoje ekrane
z ene same naprave.

NOVO

NOVO

Storitve v oblaku

Premaz za
lahkotno drsenje

Imejte dostop do svojih vsebin na
Google Drive ali OneDrive računih.

Povsem naraven in tekoč
občutek pisanja.

NOVO

Združljivost

Clever profili

Združljivo z Windows,
Mac OS X, macOS in
Chromebook.

Dostopajte do svojih
aplikacij, nastavitev in
datotek s preprostim
približanjem
brezkontaktnega obeska.

Clevertouch prednosti

Popolnoma
nastavljivo

Certificirana ekipa
za pomoč v Sloveniji

Celovita 5-letna
garancija

20- točkovno
zaznavanje dotika

Energijska
učinkovitost

Ni stroškov za
programsko opremo

4K ločljivost zaslona

Pametni
uporabniški profili

Upravljanje in
nadzor na daljavo

Brezžično
posodabljanje

Vgrajeni kakovostni
zvočniki

Vgrajen Android PC

Intuitiven LUX
uporabniški vmesnik

Brez senc

Premaz za
zmanjšanje odseva

HDMI, VGA, RS232 in
USB priključki

Visoka natančnost
zaznavanja dotika

Premaz za lahkotno
drsenje

