Epson og SMART

SAMARBEID OM
INTERAKTIV LÆRING

INSPIRERENDE PAKKELØSNINGER
FOR UTDANNING
For å motivere og engasjere dagens elever er det viktig at læringsmiljøet bygger på
samarbeid og interaktivitet. Nå lanserer Epson i samarbeid med SMART en pakkeløsning for utdanningssektoren. Ved å kombinere de markedsledende Epson projektorene våre
med interaktive SMART Board®-tavler og SMART Notebook®-programvare for samarbeidslæring kan vi tilby interaktive løsninger som bidrar til et mer dynamisk læringsmiljø.

For å motivere og engasjere dagens elever er det viktig at læringsmiljøet bygger på
samarbeid og interaktivitet. Nå lanserer Epson i samarbeid med SMART to nye pakker for
utdanningssektoren. Ved å kombinere de markedsledende projektorene våre med interaktive
SMART Board®-tavler og SMART Notebook®-programvare for samarbeidslæring kan vi tilby
interaktive løsninger som bidrar til et mer dynamisk læringsmiljø.
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Med Epson-projektorer og SMART Notebook® i læringsmiljøet bidrar dere til bedre
læring og forståelse ved å gi elevene muligheten til å utforske og tenke selvstendig.

Hvorfor bør vi satse på Epson og SMART Notebook®?
Ved å velge Epson og SMART får dere en løsning som kombinerer verdens mest populære
projektorer1 med interaktiv programvare som er i bruk i 2,4 millioner klasserom i hele
verden2. Løsningen, som er spesielt utviklet for utdanning, gir en rekke fordeler:

Smartere læringsmiljø ved hjelp
av effektive interaktive verktøy og en
fleksibel løsning

Ekstern styring ved hjelp av støttede
nettbrett og apper og interaksjon
i sanntid med innholdet på tavlen

Bruk mindre tid på planlegging takket
være tilgang til over 60 000 pensumrelaterte
ressurser som er utviklet for interaktiv læring

Rask lagring og deling og læring
tilpasset den enkelte elev, både
i og utenfor klasserommet

Bidra til utvikling av ferdigheter gjennom
integrasjon av første- og tredjeparts apper
og enheter

Oppnå bedre resultater med
teknologiske løsninger i verdensklasse

Kreativ fleksibilitet ved hjelp av intuitive
verktøy som bidrar til at dere raskt og enkelt
kan planlegge undervisningen og presentere
den på en engasjerende måte

Test ut nye læringsmetoder ved hjelp
av interaktive verktøy for brainstorming og
planlegging som stimulerer læring gjennom
selvstendig tenkning og samarbeid

FLEKSIBEL LØSNING SOM GIR MER
DYNAMISK LÆRERMILJØ!

Fleksible pakker som bidrar til et mer dynamisk læringsmiljø
Interaktiv projektorpakke fra Epson

Når dere kjøper en av Epson-projektorene som er
oppført nedenfor, mottar dere en aktiveringskode
for SMART Notebook®-programvare med ett
års vedlikehold og støtte for bruk på opptil fire
stasjonære eller bærbare datamaskiner.

Integrert interaktivt tavlesystem fra
Epson og SMART

Enkelte Epson-projektorer er spesielt utviklet for
de interaktive SMART Board® -tavlene i M600- og
800-serien. Ettersom systemene er fullstendig
kompatible med hverandre, kan dere slå projektoren
av og på, styre volumet og velge innganger ved
hjelp av SMART Extended Control Panel (ECP)kontrollpanelet. Med projektorene kan dere også
oppgradere eldre alt-i-ett-systemer fra SMART4
og videreføre bruken av det fullstendig integrerte
ECP-systemet.

Integrert interaktivt tavlesystem fra Epson og SMART

De nye projektorene med ekstra kort
projeksjonsavstand fra Epson støtter berøring med
fingre3 eller to interaktive penner samtidig. Med en
lysstyrke på opptil 3300 lumen og WXGA-oppløsning
kan du presentere store bilder fra svært kort
avstand. Den korte projeksjonsavstanden reduserer
også skygger og gjenskinn. De følgende Epsonprojektorene kan inngå i denne pakkeløsningen:

Enkelte Epson-projektorer er spesielt utviklet for de interaktive SMART
Board® -tavlene i M600- og 800-serien. Ettersom systemene er fullstendig kompatible med hverandre, kan
dere slå projektoren av og på,
Epsons mest lyssterke projektorer med kort og
ekstraav
kort
projeksjonsavstand
produserer
bilder
styre volumet og velge innganger ved hjelp
SMART
Extended
Control
i høy kvalitet med mindre skygger. Med en lysstyrke
Panel (ECP) kontrollpanelet. Med projektorene
kankan
dere
også
– EB-696Ui
på opptil 3300 lumen
dere vise
store oppbilder
– EB-695Wi
i
bredformat
fra
svært
kort
avstand.
De
følgende
gradere eldre alt-i-ett-systemer fra SMART4 og videreføre bruken av
Epson-projektorene kan inngå i det integrerte
– EB-680Wi
det
fullstendig
integrerte
ECP-systemet.
systemet:
– EB-685Wi
– EB-675Wi

– EB-685WS

Epsons mest lyssterke projektorer med
– EB-680S
– EB-530S
kort og ekstra kort projeksjonsavstand
produserer
bilder isystemer
høy kvalitet
med
Epson-projektorer
for nye integrerte
med interaktive
tavler fra SMART
mindre skygger. Med en lysstyrke
Ekstra kort projeksjonsavstand
på opptil 3300 lumen kan dere vise
Interaktive SMART Board -tavler
EB-685WS
EB-680S
for Epson store bilder i bredformat fra svært kort
avstand. Denne Epson-projektoren
SBM680E (77")
•
inngår i det integrerte systemet:
– EB-536Wi

5

Kort projeksjonsavstand

®

SBM685E (87")

EB-685WS

•

A5586_Epson and SMART_Brochure_refresh_1NO 02/17

•

•

www.epson.no/utdanning

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

•

SB880E (77")
SB885E (87")

EB-530S

1

Undersøkelse utført av Futuresource Consulting Limited i perioden 2001 til 2015
Du finner mer informasjon på education.smarttech.com
Berøringsfunksjonalitet for fingre er bare tilgjengelig på EB-595Wi
Kompatibel med de interaktive SMART Board®-tavlene i M600- og 800-serien
SMART Board®-tavler er ikke inkludert. SMART Board®-tavler er tilgjengelige gjennom godkjente SMART-forhandlere og -distributører.
Fargelysstyrken er målt i henhold til IDMS 15.4 og varierer etter bruksforholdene. Ledende Epson 3LCD-projektorer for bedrifter og utdanningssektoren
er sammenlignet med ledende DLP-projektorer med én brikke basert på NPD-data for perioden juni 2013 til og med mai 2014 og forskningsdata fra
første til tredje kvartal 2013. Du finner mer informasjon på www.epson.no/CLO.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte det lokale Epson-kontoret eller besøke www.epson.no.
Epson Norge
Fjordveien 3
Salgskontor: 67 11 37 70
1363 Høvik
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no
Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

6

