BESTE
MÅTENE KONTINUERLIG
å støtte LÆRING
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BLÅS LIV I LÆRINGEN FOR ALLE
VIS, KOMMENTER
OG DEL IDEER
uten å bruke en interaktiv
tavle med Epsons interaktive
projektorer

VIS DETALJERTE 2DOG 3D-OBJEKTER
for å studere og analysere
detaljer i en gruppe med
Epsons dokumentkameraer

PRODUSER DINE
EGNE DISKER
for å dele og lagre prosjekter
og opprette biblioteker med
Discproducers

DESIGN STORE SKILT
for å informere, undervise
og engasjere studenter med
Epsons storformatutskrifter

Koble sammen grupper, steder og
enheter for enkel informasjonsdeling
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BRUK BRUKERVENNLIG TEKNOLOGI
FOR Å BEDRE DIGITALE FERDIGHETER
OPPRETT DIGITALE
VERSJONER AV
DOKUMENTER
som bilder, grafikk og
håndskrevne essay ved hjelp
av programmet Document
Capture Pro og Epsonskannere

LA STUDENTENE FÅ
KONSENTRERE SEG
OM ARBEIDET
uten å utsettes for ozongass
eller viftestøy, ved hjelp av
Epsons rene utskriftsteknologi
uten varmeutvikling

LAGRE DIGITALE
DOKUMENTER ENKELT
ved å publisere direkte
på en CD, DVD eller BD
med Discproducers, som
gruppeobjekt eller som del
av en portefølje

SKRIV UT FLERE
PROSJEKTER UTEN SVINN
takket være Epsons
blekkpatroner med høy
kapasitet og kompakte
skrivere som bruker
mindre emballasje

Hjelp studentene med å få ny
kunnskap i en digital verden
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DRA NYTTE AV
FORUTSIGBARE
UTSKRIFTSKOSTNADER
med én fast månedsavgift
på servicepakken Epson
Print & Save

VIS PRESENTASJONER
DIREKTE FRA EN USBENHET
for enkel bruk uten PC
med Epsons interaktive
projektorer

LAG HOLDBARE
ETIKETTER VED BEHOV
for å organisere filer og
holde orden på kontoret
med LabelWorksetikettskrivere

SKRIV UT SKILT
I PROFESJONELL KVALITET
rimelig og uten ekstern
hjelp med Epsons
storformatskrivere

Få fullt innsyn i kostnadene
og invester i det beste

FÅ FRIHET TIL Å INSPIRERE
OG MOTIVERE
LEGG TIL RETTE FOR
DIREKTE INTERAKTIVITET
for å støtte og utfordre
elever med Epsons
interaktive projektorer

UNDERVIS STUDENTENE
UTEN AVBRUDD
ved å bruke blekk med svært
høy kapasitet og svært lang
levetid, med WorkForce Proskrivere

OPPMUNTRE
STUDENTENE TIL
Å VÆRE KREATIVE
ved å la dem publisere
CD-er og bilder med
Discproducers

SAMARBEID OM
PROSJEKTER PÅ
UNIVERSITETER
med videokonferanser med
eksterne grupper, ved hjelp av
Epsons projektorer med ekstra
kort projeksjonsavstand

Skap et samarbeidsmiljø som
støtter ulike måter å lære på
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Velg brukervennlig teknologi for
å oppfylle grønne målsetninger

FÅ MER ENN DU BUDSJETTERTE FOR

Invester i kvalitetsteknologi som er
utviklet med tanke på holdbarhet
og brukervennlighet og som dekker
behovene dine
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Oppmuntre til aktivt samarbeid for
å engasjere alle typer studenter

Fang studentenes oppmerksomhet og
behold den, med nyskapende verktøy
som oppmuntrer til ny kunnskap

ENGASJER ELEVENE PÅ EN MER
NATURLIG OG INTUITIV MÅTE

RETT ALLES
OPPMERKSOMHET MOT
DET STORE BILDET
ved å projisere livaktige
bilder fra en mobilenhet med
Epsons iProjection-app

SKAP MAKSIMAL VIRKNING
MED LIVAKTIGE FARGER
som er opptil tre ganger
sterkere med en CLO-projektor

EN KOSTNADSEFFEKTIV
SKRIVER I ALLE
KLASSEROM
innebærer at lærerne ikke
må forlate rommet og kan
fokusere på undervisningen,
ikke teknologien

OPPMUNTRE TIL LIVLIGE
DISKUSJONER
med teknologi som
engasjerer på nye
måter, med Epsons
dokumentkameraer

Gjør det mulig for studenter å ta
digitale notater med fingeren eller
pennen

Inspirerer elever gjennom bruk
av lys, farge og intense detaljer

UTVIKLET
for LÆRING.

Laget for deg.
Forvandle læringsmiljøet til en inspirasjonskilde som fanger
oppmerksomheten til alle studenter. Epsons innovative løsninger er utviklet
for samarbeid, kreativitet og kontinuerlig læring – som gir deg mulighet til å
motivere elever, øke effektiviteten og beholde kontrollen.
Finn ut mer og registrer deg for e-postnyheter

www.epson.no/utdanning

