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TAPAA JATKUVAA

tukea OPPIMISTA

TUO ELINIKÄINEN OPPIMINEN
KAIKKIEN KÄYTTÖÖN
TARKASTELE, TEE
MERKINTÖJÄ JA JAA IDEOITA
ilman interaktiivista
esitystaulua Epsonin
interaktiivisten
projektoreiden avulla

NÄYTÄ LITTEÄT JA
KOLMIULOTTEISET
KOHTEET TARKASTI
tutkiaksesi ja analysoidaksesi
niitä läheltä ryhmänä Epsonin
dokumenttikameroilla

TEE OMIA LEVYJÄ
jakaaksesi ja tallentaaksesi
projekteja tai luodaksesi
kirjastoja Discproducerlaitteilla

SUUNNITTELE SUURIA
KYLTTEJÄ JA NÄYTTÖJÄ
tiedottaaksesi, kouluttaaksesi
ja motivoidaksesi oppilaita
Epsonin suurkokotulostimilla

Yhdistä ryhmät, toimipisteet ja laitteet
tietojen jakamisen helpottamiseksi
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KÄYTÄ YSTÄVÄLLISTÄ TEKNIIKKAA
DIGITAALISTEN TAITOJEN PARANTAMISEEN
LUO ASIAKIRJOISTA
DIGITAALISIA VERSIOITA
käsittelemällä kuvat,
grafiikat ja käsinkirjoitetut
esseet Epsonin skannereilla
ja Document Capture Pro
-ohjelmistolla

ANNA OPPILAIDEN
KESKITTYÄ TYÖHÖNSÄ
altistumatta otsonille tai
tuulettimen melulle Epsonin
puhtaan, kuumenemattoman
tekniikan ansiosta

TALLENNA DIGITAALISET
ASIAKIRJAT KÄTEVÄSTI
julkaisemalla ne suoraan
CD-, DVD- tai BDlevyllä osana portfoliota
tai ryhmäprojektia
Discproducer-laitteilla

TULOSTA ENTISTÄ
USEAMPIA PROJEKTEJA
ILMAN JÄTETTÄ
Epsonin riittoisien
mustepatruunoiden ja
tavallista vähemmän
pakkausmateriaalia vaativien
pienikokoisten tulostimien
ansiosta

Auta oppilaita omaksumaan
digitaalisessa maailmassa tarvittavia
uusia taitoja
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HYÖDYNNÄ ENNAKOITAVIA
TULOSTUSKUSTANNUKSIA
Epson Print & Save
-palvelupaketin kiinteällä
kuukausihinnalla

ESITÄ SUORAAN
USB-LAITTEESTA
ja kiinnitä yleisösi huomio
helposti ilman tietokonetta
Epsonin interaktiivisten
projektoreiden avulla

TUOTA KESTÄVIÄ
TARROJA TARPEEN
MUKAAN
tiedostojen
järjestelemiseksi ja pidä
toimisto järjestyksessä
LabelWorkstarratulostimien avulla

TULOSTA
AMMATTILAISLAATUISIA
MAINOSJULISTEITA
edullisesti ja ilman
ulkoistamista Epsonin
suurkokotulostimilla

Selvitä kustannukset tarkasti ja sijoita
kaikkein parhaaseen

NAUTI VAPAUDESTA
INNOSTAA JA MOTIVOIDA
HYÖDYNNÄ
KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ
INTERAKTIIVISUUTTA
tukeaksesi ja
kannustaaksesi oppilaita
Epsonin interaktiivisilla
projektoreilla

OPETA OPPILAITA ILMAN
KESKEYTYKSIÄ
käyttämällä erittäin riittoisia
musteensyöttöyksiköitä,
jotka tarvitsee vaihtaa
WorkForce Pro -tulostimissa
vain harvoin

EDISTÄ OPPILAIDEN
LUOVUUTTA
antamalla heidän luoda
CD-levyjä ja kuvia
Discproducer-laitteilla

TEE PROJEKTIYHTEISTYÖTÄ
KAMPUSTEN KESKEN
järjestämällä
videokonferensseja
etäryhmien kanssa
Epsonin erittäin lyhyen
heijastusetäisyyden
projektoreiden avulla

Luo erilaisia oppimistapoja tukeva
yhteistyöympäristö
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Valitse ystävällisiä tekniikoita
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

SAA ENEMMÄN KUIN MITÄ
OLIT BUDJETOINUT

Sijoita laadukkaaseen tekniikkaan,
joka on suunniteltu kestävyyttä,
helppokäyttöisyyttä ja tarpeitasi
ajatellen
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Edistä aktiivista yhteistyötä
herättääksesi erityyppisten
oppijoiden huomion

Vangitse oppilaiden huomio ja
pidä sitä yllä oppimista tukevien
innovatiivisten työkalujen avulla

INNOSTA OPPILAITA ENTISTÄ
LUONNOLLISEMMIN JA INTUITIIVISEMMIN

PIDÄ SILMÄT
SUUREMMASSA KUVASSA
heijastamalla eloisia kuvia
mobiililaitteesta Epson
iProjection -sovelluksella

LISÄÄ ESITYSTEN
VAIKUTTAVUUTTA ELOISILLA
VÄREILLÄ
jotka ovat jopa kolme kertaa
tavallista kirkkaammat hyvän
värivalotehon (CLO) projektorin
ansiosta

EDULLINEN TULOSTIN
JOKA LUOKASSA
takaa, että opettajien ei
tarvitse lähteä huoneesta, ja
he voivat keskittyä tekniikan
sijasta opetukseen

KANNUSTA ELOISIIN
KESKUSTELUIHIN
käyttämällä Epsonin
dokumenttikameroiden
tekniikkaa, joka tempaa
yleisön mukaan aivan
uudella tavalla

Anna oppilaille mahdollisuus
tehdä digitaalisia muistiinpanoja
sormellaan tai kynällään

Innosta oppijoita valon, värien ja
tarkkojen yksityiskohtien käytöllä

KEHITETTY
OPPIMISTA varten.

Suunniteltu sinua ajatellen.
Muuta oppimisympäristösi innoittavaksi paikaksi, joka vangitsee jokaisen
oppilaan huomion. Epsonin yhteistyötä, luovuutta ja jatkuvaa oppimista
ajatellen kehitettyjen innovatiivisten ratkaisujen avulla voit motivoida
oppijoita, parantaa tehokkuutta ja pitää hallinnan itselläsi.
Tilaa uutiskirjeemme ja lue lisää
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