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Táblázat Interaktív Gama Foundation

Foundation, 
a hely ahol

kezdődik minden! 

4 méret, 
ugyanaz a hihetetlen 

teljesítmény.

Az interaktív oktatás serkenti a kommunikációt és az együttműködést a tanár és a tanulók között, új ötletek és
megoldások kidolgozására késztetve a tanulókat. A pedagógiai módszerek hatékonyabbak, ha a tanárok a
pedagógiai készségeket a legfejlettebb oktatási eszközökkel kombinálják.

A kifejezetten a román oktatási környezethez
igazított új Foundation interaktív táblamodellek a
legkorszerűbb Digital Vision Touch technológiával a
tanárok egyszerű használatára, a beépített
funkcionalitásra támaszkodnak, és a tanítási élményt
csúcstechnológiás szintre frissítik. óvoda, általános,
középiskola, középiskola vagy egyetem.
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Táblázat Interaktív Gama Foundation

Az Foundation interaktív táblái natív módon integrálhatók a
távoktatási megoldásokkal a Zoom, a Google Meet, a
mozaBOOK, a Microsoft Teams és bármely más interaktív
tanítási módot támogató távoktatási alkalmazáson vagy
videokonferencián keresztül.

Így minden, amit az interaktív táblán dolgozik, minden egyéb
kiegészítő nélkül láthatja a többi résztvevő valós időben.
Ezen túlmenően az ellenőrzést lehetővé tevő funkció révén a
résztvevők valós időben interakcióba léphetnek az aktuális
óra tartalmával.
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✓ Lenyűgöző sebesség a multimédiás tartalmak
feldolgozása és futtatása a legrövidebb idő alatt;

✓ Több felhasználó támogatása: több diák dolgozhat
egyszerre az interaktív táblán;

✓ Alapfunkciók: kattintás, dupla kattintás, jobb
kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb.;

✓ 18 teljesen testreszabható gomb a tábla mindkét
oldalán (összesen 36);

✓ Programozható gombok kedvenc számítógépes
alkalmazásaihoz;

✓ Programozható gombok kedvenc funkcióival: új oldal,
mentés, oldalnavigáció, különféle színjelzők stb.;

A munkaterületi objektumok mozgatásának, forgatásának, klónozásának, átméretezésének, nagyításának, zárásának, tükrözésének és animálásának
lehetőségei, valamint a mellékelt matematikai eszközök (vonalzó, szögmérő, iránytű) az Foundation interaktív táblát ideális eszközzé teszik a tanításhoz és
tanuláshoz. a digitális technológia kora.

Táblázat Interaktív Gama Foundation
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✓ A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és
forgatás;

✓ Tanulói bevonási funkciók: kerek terület kiemelése, terület nagyítása;
✓ Egyedi képernyő ki / képernyő be funkció: 5 ujj egyidejű lenyomása 3

másodpercig kikapcsolja az interaktív modult, és lehetővé teszi a tábla
jelölőkkel való írást.

✓ Inerciális mozgás, amely lehetővé teszi a digitális objektum szabad
mozgását a táblán;

✓ E-ink funkció - intelligens digitális tintaszerkesztés olyan
alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós
idejű megjegyzések a Microsoft Explorer / Edge programban;

A Fondation interaktív tábla 10 pontos multitouch opciója lehetővé teszi akár 10 felhasználó egyidejű használatát ujjaival és tollal egyaránt írásra
(akár kézírásra), festésre vagy táblakezelésre.

Táblázat Interaktív Gama Foundation
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✓ Szúrjon be képeket, videókat vagy vágja ki a képernyő vagy más fájlok részeit, és illessze be őket az aktuális leckébe;
✓ Integráció az IQclass-szal a fejlett szavazási funkciókhoz és az osztálytermi válaszrendszerhez (opcionális);
✓ nulla karbantartási költség;
✓ Lenyűgöző eszköztár és grafika, animált és nem animált, hogy növelje a leckék számát: vonalzók, négyzetek, egyenletek, állatok, növények és egyebek.

Táblázat Interaktív Gama Foundation

Gesztusfelismerő funkciók

Egy ujjal írjon Használja 5 ujját a törlés funkció aktiválásához Használja 2 ujját a kiválasztásához
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✓ Az órák audio-video rögzítési funkciója későbbi
lejátszáshoz vagy archiváláshoz;

✓ Speciális funkciók az órák rögzítéséhez, mentéséhez és
ismételt eléréséhez számos formátumban (word, pdf,
jpeg stb.);

✓ Böngészés és keresés az interneten;
✓ Táblajelölő írófelület, bármilyen klasszikus megoldással

könnyen tisztítható;
✓ Örökös licenc (életre szóló), frissítésekhez való

hozzáféréssel;
✓ További engedélyek az órák előzetes elkészítéséhez

(opcionális);
✓ Virtuális billentyűzet mellékelve;
✓ Írófelület Dupont típusú táblamarker típusú kopásgátló

bevonattal;
✓ Natív integráció videokonferencia vagy távoktatási

megoldásokba;

Serkenti a kommunikációt és az együttműködést a tanár és a diákok között, kihívást jelent a diákok számára, hogy új ötleteket és megoldásokat találjanak ki!

Táblázat Interaktív Gama Foundation
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✓ Speciális felület a tükröződésmentes vetítéshez;
✓ Gesztus- és kézírás-felismerés és ennek automatikus

átalakítása szerkeszthető szöveggé;
✓ Bármely más gyártó oktatási alkalmazásainak támogatása;
✓ Integrált videolejátszó;
✓ Gyors telepítés és egyszerű konfiguráció;
✓ Nem igényel külön tápegységet;
✓ 3 év garancia;
✓ Ingyenes szállítás.
✓ Szerelési szolgáltatás országszerte elérhető (térítés ellenében);
✓ Képzés az egész országban elérhető (térítés ellenében).

A minimalista dizájn, a robusztus technológia és a karbantartási költségek hiánya, a karcolásokkal, ütésekkel és egyéb mechanikai agressziókkal szembeni
ellenállás a Foundation interaktív táblákat ideális megoldássá teszik az osztálytermekbe, segítve a modern tanulási környezet kialakítását.

Táblázat Interaktív Gama Foundation

Akusztikus burkolatok

Projektor
Vezeték nélküli videó

Dokumentum szoba

Állvány AV
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✓ Román nyelvű oktatási szoftver, amely növeli a tanár és diák közötti
didaktikai interakciót;

✓ A speciális tantervbe integrált multidiszciplináris szoftverek: kémia,
biológia, fizika, matematika stb.;

✓ Licenc szoftver korlátlan számú felhasználó számára, elérhető románul
és minden kisebbség nyelvén;

✓ Többoldalas szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több
oldalon dolgozzon, és navigáljon közöttük;

A diákok és tanárok segítése érdekében a román nyelvű szoftveren keresztül a tananyaghoz és a tanítási tárgyakhoz tökéletesen illeszkedő diagramok,
illusztrációk és ábrák érhetők el. Szerkeszthetők és többféle formátumban menthetők, beleértve a Smart Board, Promethean, Hitachi, Mimio stb.
kompatibilis formátumokat. Sőt, az oktatási szoftver könyvtárában tárolt elemek a tanulmányi tudományág szerint vannak rendezve.

Táblázat Interaktív Gama Foundation
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Műszaki adatok Foundation 82’’ Foundation 87’’ Foundation 92’’ Foundation 100’’

Átlós: 82" | 209 cm 87" | 221 cm 92" | 234 cm 100" | 254 cm

Hasznos méret: 171.20 cm x 122.80 cm 178.30 cm x 131.30 cm 200.40 cm x 135.00 cm 218.00 cm x 135.00 cm

Képarány: 4:3 16:10

Technológia: Digital Vision Touch

Írófelület: Dupont típusú tábla jelölővel, kopásgátló bevonattal

Többfelhasználós funkció: Egyszerre több tanuló is dolgozhat az interaktív táblán

E-ink funkció: Intelligens digitális tintaszerkesztés olyan alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF

Integráció az IQclass-szal: Speciális szavazási funkciók és osztálytermi válaszrendszer (opcionális)

Alapvető funkciók: Kattintás, dupla kattintás, jobb kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb

Licenc szoftver: Magyar nyelven elérhető

Mellékelt tartozékok: 6 m hosszú USB kábel, Fali rögzítő készlet, Jelölőtálca, Marker - 2 db, Professzionális magyar nyelvű szoftver

Táblázat Interaktív Gama Foundation
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Sztereó hangszórók Vision Állítható állvány AV1000 Dokumentum szoba Aver
U50

IQ SmartPen Vezeték nélküli megoldás
Airtame

Asztaltámasz
Kölcsönhatás Vega

Training megoldása
Kommunikáció Zoom

Videokonferencia rendszer EVC130

Táblázat Interaktív Gama Foundation - Választható kiegészítők
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GBC® | Elérhető szolgáltatások

Demó: Minden bemutatott termék és megoldás ingyenes bemutatót kínál. Szeretettel várunk Románia legnagyobb interaktív

termékbemutatójába, hogy közösen válasszuk ki a megfelelő megoldást az alkalmazáshoz.

Szállítás: Minden IQboard interaktív táblához ingyenes a szállítás. Ide tartozik az áruk valós értékének biztosítása is.

Telepítés: Több mint 15 000 telepített egységgel és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk. Interaktív megoldások

telepítésére szakosodott csapataink országszerte készséggel állnak rendelkezésére a telepítések ütemezéséhez.

Kézikönyvek: Minden IQboard termékhez és megoldáshoz román nyelvű felhasználói kézikönyv tartozik, mind a szállított

berendezésekhez, mind a szoftveralkalmazásokhoz.

Képzés: A GBC® telepítési szolgáltatásait választva a tökéletes minőség és a kifogástalan dokumentáció mellett egy bevezető

oktatást is kap a választott megoldás működéséről.

Helpdesk: Magas színvonalú szolgáltatásokat a garanciális és a jótállás utáni időszakokban a GBC®, Kelet-Európa hivatalos

szervizközpontja és Románia legnagyobb Audio Video integrátora.

GBC® egy nemzetközi jelenléttel rendelkező audio-video integrátor, amely az iparág legfontosabb gyártóitól származó legtöbb
tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezenkívül az AVIXA tagjai és teljes jogú tagjai vagyunk a PSNI-nek – olyan globális hálózatnak, amely
garantálja megoldásaink és szolgáltatásaink minőségét és konzisztenciáját a világ bármely pontján.



info@gbc.ro
+4021.667.26.41
Eugen Lovinescu 14 Utca
Bukarest 011267
Románia


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

