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NADZORUJTE DIGITALNO DŽUNGLO
V VAŠI UČILNICI!
Celoten razpon interaktivnih zaslonov

Celovita rešitev za učilnico

Olajša uporabo naprav pri lekcijah

Enostavna uporaba za učitelja in učence

Združljivi z vsemi programskimi opremami
in tipi izobraževanja
Podpira personalizirano učenje

ODKRIJTE INTERAKTIVNI
EKOSISTEM NEWLINE
Optimalno izkoristite razpoložljive digitalne vsebine,
aplikacije in naprave v svoji učilnici s pomočjo našega
novega in enostavnega interaktivnega ekosistema.
Sodobne učilnice se hitro razvijajo. Nastaja vedno več
sistemov, rešitev, orodij in digitalne vsebine. Učitelj mora v
tej digitalni džungli poiskati pravi način. Pravi izziv postane,
kako optimalno uporabiti vsebino učnega načrta v
kombinaciji s podporo digitalnim vsebinam, aplikacijam,
napravam v učilnici in vsebinam, ki jih pripravijo učenci.
Drugi izziv je, kako ohraniti študente zainteresirane.
Enostavna uporaba in prilagodljivost sta ključnega pomena,
da vse to povežete skupaj in organizirate izobraževanje
tako, kot odgovarja vam. Newline je razvil interaktivni
ekosistem, ki vsebuje preprosta programska orodja za
uporabo. Odkrijte Newline-ov interaktivni ekosistem in
izkusite, kako lahko obdržite več nadzora nad digitalno
džunglo v svoji učilnici!

ENOSTAVNA, PAMETNA IN
VARNA DELITEV ZASLONA
Newline CAST je najbolj prilagodljiva rešitev za brezžično skupno rabo zaslona in je
vključena v vse Newline interaktivne zaslone. V samo nekaj sekundah lahko
preprosto delite kateri koli zaslon prek katerega koli omrežja. Resnično brez težav, ki
več uporabnikom omogoča skupno rabo zaslona, videa, povezav in datotek.
Oživite svoje lekcije z Newline CAST!

ZAKAJ JE NEWLINE CAST
SUPER ENOSTAVEN ZA
UPORABO?
Preprosto se povežite s katero koli napravo
Povežite se z uporabo aplikacije Newline CAST preko
AirPlay, Miracast ali vašega brskalnika
Ni pomembno, katero internetno povezavo boste uporabili, mobilni podatki,
wifi, dostopna točka ali katera koli kombinacija bodo delovali
Hkrati se lahko povežete na do 6 naprav
Enostavno delite fotografije, videoposnetke, povezave in
datoteke
Dvosmerno sodelovanje, pripombe in nadzor iz
vaše naprave in interaktivnega zaslona
Zajamčena varnost z edinstveno 4mestno kodo in šifriranjem na
obeh straneh

Združljiv z:

DELITE VAŠE LEKCIJE, NAVDUŠITE
VAŠE ŠTUDENTE
Newline Broadcast je močno orodje za predvajanje vsebin z vašega interaktivnega
zaslona Newline s katerim koli povezanim udeležencem. Dajte več moči svojim
predstavitvam. V isto sobo preprosto povabite do 200 udeležencev in omogočite
vsem, da si ogledajo vsebino Newline interaktivnega prikazovalnika iz svoje
naprave.

“TA REŠITEV JE TAKO ENOSTAVNA ZA
UPORABO, DA SE CELO NAJMANJ
IZKUŠENI UPORABNIKI ČUTIJO
SPOSOBNI, DA JO UPORABLJAJO!”

UPRAVLJAJTE Z VSEMI VAŠIMI
INTERAKTIVNIMI ZASLONI
Z vsemi svojimi Newline interaktivnimi zasloni lahko preko posebnega in varnega spletnega portala
upravljate od kjer koli. Preprosto nadzirajte in namestite aplikacije, konfigurirajte parametre
interaktivnih zaslonov Newline, uporabite funkcijo digitalne označbe ali pošljite pomembna sporočila
na vse interaktivne zaslone. To inovativno orodje omogoča celo skrbnikom IT, da podpirajo uporabnike
na daljavo glasovno in s pomočjo videa.

NEWLINE INTERAKTIVNI
ZASLONI ZA IZOBRAŽEVANJE
Gonilna moč interaktivnega ekosistema Newline je celotna
paleta
visokokakovostnih
interaktivnih
zaslonov.
Z
osredotočanjem na delo učiteljev so bili razviti interaktivni
zasloni Newline za izobraževanje s poudarkom na
funkcionalnosti, hitrosti in enostavni uporabi. Edinstvene hitre
tipke omogočajo enostavno navigacijo med različnimi viri, kot
so računalnik, interaktivna tabla in vaše najljubše aplikacije.
Naravna izkušnja pisanja, intuitivna prednost prepoznavanja
predmetov in vrhunski vidni kot so značilnost zaslonov Newline,
zaradi česar jih imajo radi učitelji po vsem svetu!
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VSESTRANSKA REŠITEV ZA IZOBRAŽEVANJE

DODAJTE MOČ VAŠI UČILNICI

Newline RS+ je uporabniku prijazen in ustreza vsaki učilnici. Nad dvojnim vmesnikom bodo navdušeni
tudi mladi študenti. Edinstvene hitre tipke omogočajo enostavno navigacijo med vašimi najljubšimi
aplikacijami, interaktivno tablo, računalnikom in katerim koli drugim virom. Za RS+ so značilne jasne
slike, žive barve in intuitivna izkušnja pisanja s prepoznavanjem peresa, prsta in pesti. RS+ je skupaj z
integriranimi interaktivnimi orodji ekosistema najboljša rešitev za vašo učilnico!

ATLAS je Newline-ova nova zmogljiva izobraževalna rešitev. Sodobna tanka oblika okvirja, hitro
delovanje in 4K Android vmesnik so ključne značilnosti ATLAS-a. Vgrajen mikrofon omogoča uporabo
glasu za besedilno programsko opremo in izboljšuje izkušnjo izobraževanja na daljavo. Prav tako
edinstvena integrirana povezava za zvočnik z vgrajeno kamero Newline omogoča močnejši zvok samo
po enem kablu! Ne potrebujete daljinskega upravljalnika. 4K Android vmesnik ustvarja vrhunsko
uporabniško izkušnjo.

Newline RS+ vsebuje naslednja interaktivna orodja ekosistema za Android:

Newline ATLAS vsebuje naslednja interaktivna orodja ekosistema za Android:
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VRHUNSKI PRI VARNOSTI IN OBLIKOVANJU
NAOS IP je prvovrstna rešitev Newline za učilnico. Temelji na kombinaciji tehnologije optičnega
lepljenja in zmogljive tehnologije na dotik. Te tehnike zagotavljajo največji vidni kot, zelo natančno in
na pritisk občutljivo izkušnjo pisanja in bolj žive barve. NAOS IP je zasnovan za izobraževalno okolje,
kjer je varnost izrednega pomena. Ta interaktivni zaslon ne vsebuje funkcionalnega sistema Android,
zaradi česar je ta rešitev varnejša. Izpopolnite svojo rešitev za učilnice NAOS IP z Newline OPS,
vključno z Newline interaktivnimi ekosistemskimi orodji za popolno izkušnjo Newline izobraževanja!
Newline NAOS IP je združljiv z izbirnim Newline OPS z Newline interaktivnimi orodji ekosistema za Windows:
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