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Pentru un sistem de educație mai prietenos și mai eficient.

EduWare
catalog de soluții educaționale
Influențați de mediul digital care îi înconjoară în toate formele, elevii de
toate vârstele sunt atrași de mijloacele moderne de comunicare –
devenind zona lor de confort. Putem aduce acest mediu atractiv în sălile
de clasă, reușind să transformăm procesul de predare într-unul interactiv,
cu elevi prezenți, implicați, comunicativi.
Soluțiile AV și IT din ce în ce mai prezente în școli, universități sau chiar
grădinițe asigură fie comunicarea informațiilor la momentul și locul
potrivit, fie administrarea documentelor sau datelor. Pe de altă parte, sunt
baza tehnologică pentru un stil nou de învățare prin metode interactive,
inclusiv comunicarea la distanță prin videoconferință.
Susținem digitalizarea sistemului de învățământ din România prin
încurajarea experimentării avantajelor și beneficiilor noilor tehnologii.

Sisteme interactive
videoproiecție
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Tablă interactivă

+
Boxă Soundbar

+
Videoproiector
Short-Throw

Creativitate, joc și inovație! Cu ajutorul tablei interactive vom crea o atmosferă plăcută în clasă
și o relație deschisă între profesori și elevi.
Digitalizarea nu înseamnă eliminarea mijloacelor tradiţionale: suprafața tablei permite scrierea
cu markere de whiteboard cu ștergere uscată.
Este ușor de folosit! Aplicațiile interactive pot fi controlate cu degetul sau orice alt obiect pasiv
direct pe suprafața tablei multi-touch.
Jocul în echipă este important în dezvoltarea emoțională a micuților: acum pot lucra în mai multe
aplicații simultan, pentru un proiect comun.
Proiectorul cu distanță mică de proiecție reduce umbrele și asigură o vizibilitate mai bună a
imaginii atât pentru lector, cât și pentru întreaga clasă.
Ținem cont și de cei care învață ascultând, având o tipologie și un mod de învățare auditiv.
Astfel, sunetul clar asociat clipurilor video este asigurat de boxa soundbar.

Basic Short-Throw
• Tablă interactivă Newline
R5-800L cu suprafața activă
82”, multitouch în 10 puncte
• Videoproiector Short-Throw
Vivitek DX281-ST rezoluție
XGA și strălucire 3200 lumeni
• Sistem de prindere
Short-Throw Avtek Pro 1200

819€
+ TVA*

Multi-Board
· Tablă interactivă Legamaster
cu suprafața activă 87”
· Table albe laterale
· Videoproiector Short-Throw
Hitachi CPCW301N cu
rezoluție WXGA și o strălucire
de 3200 lumeni
· Sistem de prindere Short-Throw
· Soundbar Bluetooth 36W

1850€
+ TVA*

Ultra Short-Throw
· Tablă interactivă Starboard cu
suprafața activă 105” și 10
puncte de touch
· Videoproiector Hitachi
CPAW3005 cu rezoluție WXGA
și strălucire de 3200 lumeni
· Sistem de prindere dedicat
· Soundbar Bluetooth 36W

1479€
+ TVA*

*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din data facturării. Prețurile nu includ TVA.

Aviziere
digitale
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Monitor touch

+

Player

+

Senzor de prezență
Sistem de prindere

Soluție simplă, scalabilă și versatilă, potrivit pentru nevoile fiecăruia!
Starea de bine și confortul profesorilor sunt foarte importante. Doar așa pot livra informație de
calitate cu răbdare și empatie. Renunțați la avizierele tradiționale și la corvoada actualizării
informațiilor în schimbul avizierului digital și dinamic care permite adaptarea și actualizarea
informațiilor chiar și de la distanță prin intermediul rețelei locale, doar cu un simplu touch.
Avizierul digital interactiv este soluția ideală 3-in-1 (avizier, ghid, ghișeu) atât pentru puncte
singulare de afișare, cât și pentru rețele mari de puncte de comunicare. Ușor de implementat și de
administrat, avizierul adaptează conținutul în funcție de distanța de vizionare și permite căutarea
unor informații specifice prin atingerea ecranului. Rezistența ecranului touch pregătit pentru trafic
intens este completată de carcasa solidă care va proteja monitorul de factori externi.
Compatibil cu aproape orice format media (text, audio, foto, video, www, Google Calendar, Twitter,
RSS, vremea, IP streaming, etc), avizierul digital oferă posibilitatea afișării mai multor ferestre
simultan și a programării scenariilor multiple, totul pe un Ecran LCD de dimensiuni mari.
Licență pe viață, fără costuri recurente.

Avizier digital Basic
· Monitor Vestel Digital Signage
43”
· Player Digital Signage media
Shuttle

Avizier digital Standard
· Monitor 55” Vestel

· Monitor touch IIYAMA 55”

· Sistem de prindere

· Player Onelan

· Player Vivitek NovoDS

· Senzor de prezență

· Sistem de prindere pe perete

575€

+ TVA*

Avizier digital Interactiv

· Sistem de prindere

1109€
+ TVA*

4865€
+ TVA*

*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din data facturării. Prețurile nu includ TVA.
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Sisteme de informare și
management al sălilor de clasă

Reserva 15”
9:30

Reserva
Upstairs Meeting Room

Weekly meeting
Engineering meeting
Sunday: 10:10-12:10

+

+

Onelan player

Flexibilitatea spațiilor de studiu este utilă, dar câteodată putem pierde o mare parte din oră în
căutarea sălii potrivite. Sistemele de informare și management se sincronizează cu orice tip de
calendar (Exchange, Office 365, Google etc.) și afișează imediat cele mai recente date pe ecranele
Reserva.
Schimbări ad-hoc de sală sau de program? Nimic mai simplu: Soluția interactivă Reserva permite
atât modificarea stării curente a unei săli, cât și identificarea unei alte săli disponibile în clădire, fără
a mai fi necesară consultarea calendarului sursă.
Sistemul de informare și management al sălilor de clasă DS+ integrează toate funcțiile specifice
sistemului Basic, plus funcționalitatea de avizier digital interactiv. În plus, oferă posibilitatea
elevilor și vizitatorilor de a căuta informații relevante (bază de date asociată, rețea locală sau
internet) prin atingerea ecranului.

Sistem de informare și
management al sălilor
de clasă Basic

Sistem de informare și
management DS

Sistem de informare și
management al sălilor
de clasă DS+

· Reserva 7”

· Reserva 10”

· Reserva 15”

· Server Software

· Onelan NTB

· Onelan player

· Licență afișare conținut

· Licență afișare conținut
interactiv

· Server software

990€
+ TVA*

2390€
+ TVA*

· Server software

3520€
+ TVA*

*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din data facturării. Prețurile nu includ TVA.
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+

+

Display
interactiv

Camere video,
difuzoare și
microfoane
integrate

+

Computer
integrat i7

+

Stand
mobil

Software
educațional
mozaBook
Classroom

Sisteme interactive
Premium
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Este firesc să ne dorim o experiență unică de învățare pentru copiii noștri, însă este foarte natural
să ne gândim și la costurile de exploatare.
Acest sistem ne ajută și elimină neajunsurile videoproiectoarelor: fără lampă, fără umbre pe
ecran, fără alte operații de pregătire și poate fi utilizat fără un computer atașat, integrând propriul
sistem de operare și o suită de aplicații utile.
Putem crea lecții pline de magie cu conținut digital interactiv, asigurând o experiență de utilizare
mult mai naturală și o imagine mai strălucitoare, spre bucuria elevilor.
Soluția Premium 4K+ vine cu avantajul integrării tuturor componentelor într-un singur
echipament.
Designul ergonomic și integrarea celor mai recente tehnologii oferă o experiență superioară și
asigură o mai mare acuratețe la scriere, ajutând profesorul să se concentreze doar pe mesaj și
audiență.
Pe lângă comunicarea audio-video, soluția permite participanților să distribuie și să adnoteze
materialele/fișierele afișate pe desktop.

Sistem interactiv
Premium HD

Sistem interactiv
Premium 4K

· Monitor interactiv Newline
TT-6517FB, Full HD, sistem
propriu de operare, diagonala
65”

· Display interactiv Newline
seria VN, rezoluție 4K UHD,
computer integrat cu
Windows, diagonală 65”

· Sistem de prindere pe perete

· Sistem de prindere pe perete
· Software educațional
mozaBook Classroom – Caiete
de lucru și conținut digital
pentru lecții interactive
· Conexiuni Wireless prin
Vivitek NovoCast

Sistem interactiv
All-in-One
· Display interactiv Newline X6,
rezoluție 4K UHD, diagonală
65”
· Camere video, difuzoare și
microfoane integrate
· Computer integrat i7 cu
Windows 10 și Office + Skype
for Business
· Stand mobil
· Software educațional
mozaBook Classroom – Caiete
de lucru și conținut digital
pentru lecții interactive
· Prezentări Wireless prin
aplicație DisplayNote

1495€
+ TVA*

3019€
+ TVA*

7490€
+ TVA*

*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din data facturării. Prețurile nu includ TVA.
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Videoproiectoare laser și LED
pentru săli de clasă

Dacă vă doriți un proiector care să asigure o imagine de calitate, să fie întotdeauna gata de
proiecție, să poată funcționa non-stop, cu un cost mai mic pe termen lung, soluția pentru dvs. este
tehnologia de iluminare alternativă Laser & LED. Mai mult decât atât, veți asigura un mediu de
predare mai sănătos protejând participanții la curs de mercurul toxic conținut de proiectoarele
tradiționale cu lampă.
Videoproiectorul Laser pentru amfiteatru Hitachi LP – WU6500 este ideal pentru sălile mari
iluminate electric, rezoluția sa asigurând vizibilitatea și celor mai mici detalii, completând avantajele
tehnologiei de iluminare fără lampă cu o gamă extinsă de conectică menită să permită adaptarea la
aproape orice sursă de semnal: HDMI, MHL, VGA, RCA, RJ-45, USB

Videoproiector Laser
& LED pentru săli de
clasa Casio XJ-V2

Videoproiector LED
ultra-portabil
Vivitek Qumi Q6

Videoproiector Laser
pentru amfiteatru
Hitachi LP-WU6500

· Sursă de lumină fără mercur cu
durată de viață de 20.000 ore

· Sursă de lumină fara mercur cu
durata de viață de 20.000 ore

· Sursă de lumină fără mercur cu
durată de viață de 20.000 ore

· Strălucire de 3000 lumeni și
rezoluție nativă XGA 1024x768

· Strălucire de 800 lumeni și
rezoluție nativă WXGA
1280x800

· 5000 lumeni cu rezoluție
nativă WUXGA 1920x1200

· Garanție 5 ani pentru sursa
de lumină

649€
+ TVA*

· Conectare wireless

499€
+ TVA*

· Proiectează imagini de 5m de
la 5-8m distanță

2339€
+ TVA*

*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din data facturării. Prețurile nu includ TVA.
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Sistem integrat pentru
laborator de limbi străine - Robotel

SmartClass+ este o platformă digitală pentru predare – un ajutor pentru profesorii de limba
străină, menit să îmbunătățească nivelul de înțelegere și vorbire al studenților, stimulați și
motivați prin activități comune și individuale.
În procesul de învățare este important să luăm în calcul toate posibilele tipologii ale elevilor.
Învață vizual, auditiv sau kinestezic? Cu ajutorul acestui sistem satisfacem nevoile tuturor și ale
fiecăruia în parte.
Flexibilă și versatilă, soluția permite
extinderea la nivel de clasă, școală sau chiar
învățământ la distanță, prin utilizarea rețelei
locale sau a internetului, a computerelor din
dotarea clasei sau a dispozitivelor mobile
proprii.
Computerele incluse sunt optimizate
pentru toate aplicațiile software necesare
în procesul de predare, iar sistemul de
videoproiecție interactivă completează și
extinde comunicarea interactivă între
profesor și studenți.
*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro din
data facturării. Prețurile nu includ TVA.

Sistem integrat pentru laborator
de limbi străine – Robotel
SmartClass+
· Licențe pentru 15 elevi + profesor
· Lecții engleză diverse niveluri (opțional)
· Computer Consola “All-In-One” pentru
profesor
· 15 x computere compacte pentru elevi
· Tablă interactivă 82” + Videoproiector
Short-Throw

19515€
+ TVA*
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Soluție interactivă
pentru laborator de matematică

Doriți să creșteţi performanța elevilor, implicarea și participarea acestora la curs?
TEXAS INSTRUMENTS vine cu instrumentele potrivite. Sistemul TI-Nspire CX Navigator creează
un mediu de învățare puternic folosind dispozitivele TI-Nspire CX și TI-Nspire CX CAS, iar
adaptoarele de rețea wireless ajută la crearea unui sistem compact și portabil.
Această soluție trece dincolo de calculatoarele grafice simple, într-un spațiu în care instrumentele
de învățare ale elevilor fac parte dintr-o soluție mai mare, integrată care reunește: conținut digital,
învățare, evaluare, dezvoltare profesională,
instruire.
Pentru a încuraja interactivitatea, aplicația se
poate proiecta fie pe un ecran, fie pe o tablă
albă interactivă (TI-Nspire este compatibil cu
toate tehnologiile interactive importante).
Prin intermediul aplicației, profesorul poate
vizualiza ecranele de lucru de pe dispozitivele
tuturor elevilor și poate compara diferitele
tehnici de rezolvare pentru a promova discuții
interactive în clasă. Tot prin intermediul
aplicației, aceata poate lansa sondaje rapide și
diverse întrebări pentru a colecta răspunsuri
de la toți elevii în mod simultan, în vederea
evaluării progresului înregistrat de clasă.
Soluțiile propuse de elevi pentru rezolvarea
problemelor, pot fi proiectate “live” pe ecran și
discutate în fața întregii clase, de oriunde din
clasă.
Munca elevilor poate fi înregistrată și salvată
în portofolii individuale pentru evaluarea
formativă.
*Prețurile de vânzare în lei se vor calcula la cursul euro
din data facturării. Prețurile nu includ TVA.

Sistemul TI-Nspire™
CX Navigator™

· 1 Punct de acces pentru TI-Navigator™
· 1 DVD cu software
· 1 x calculator grafic TI-Nspire™ CX sau
TI-Nspire™ CX CAS cu software TI-Nspire
& CAS pentru profesor (licență
individuală)
· Stație de încarcare și transfer fișiere pentru
dispozititvele TI-Nspire CX sau TI-Nspire CX CAS
· Adaptoare de rețea wireless pentru TI-Nspire™ CX
· 15 x calculatoare grafice TI-Nspire™ CX sau
TI-Nspire™ CX CAS cu software TI-Nspire CX sau
TI-Nspire CAS pentru elevi - licențe individuale
(dacă este necesar, se poate suplimenta cu kituri
adiționale pentru până la maxim 40 studenți)
· Soluţia este customizabilă

4852€
+ TVA*

Soluţiile noastre:
Soluții de Digital Signage – afișarea controlată de conținut media divers într-o rețea de unul
sau mai multe display-uri de tip large format, gestionate prin playere pe Windows și Android
și software CMS;
Soluții de prezentare și conferință – destinate comunicării audio-vizuale în săli mici, mijlocii
sau amfiteatre: videoproiectie, video-wall, sonorizare, sisteme de discuții, votare sau
traducere simultană;
Soluții de video-colaborare – pentru comunicarea interactivă între instituții sau pentru
aplicații de învățământ la distanță;
Soluții hardware și software pentru laboratoare specializate (științifice sau lingvistice);
Soluții integrate hardware și software pentru semnătura electronică și autentificarea
biometrică a acesteia;
Soluții interactive de monitorizare și evaluare a activității elevilor și studenților;
Soluții de supraveghere cu stocare, formată din camera de supraveghere, NAS cu funcție de
NVR și active și pasive de rețea (switch, cabluri etc.);
Soluții de stocare în cloud cu acces de oriunde, prin internet, NAS, autoloadere sau librării;
Soluții de pontaj, TimeMoto By Safescan cu cititoare de amprentă, identificare prin frecvență
radio și biometrică, în conformitate cu GDPR;
Soluții de arhivare și stocare de documente, scanere, NAS și soft OCR;
Aplicații software de gestiune a arhivelor electronice și a conținutului de informații și
documente generate într-o companie (ECM);
Soluții de printare cu imprimante și multifuncționale monocrom sau color de volum mediu și
mare;
Centrale telefonice IP configurabile cu până la 500 de interioare și video interfon;
Soluții de rețele și comunicații wireless și fibră optică;
Soluții POS All in One PC touch de 11.6” si 15,6”;

Portofoliu

NATURA ne aseamănă,
EDUCAȚIA ne deosebește.

