Riešenia pre vzdelávanie Epson

Spolupráca
vo vzdelávaní

Určené pre vzdelávanie
V spoločnosti Epson rozumieme vzdelávaniu a tieto znalosti využívame na vytváranie
technológie, ktorá umožňuje účinné a nepretržité učenie. Naše riešenia zaisťujú pohyb
informácií. Spájajú spolupracujúce skupiny, zaujmú pozornosť a rozširujú možnosti
učiteľov i študentov.
Dnešné technológie musia fungovať bezproblémovo a nepretržite, od zdieľania
obrazovky a flexibilného vzdelávania po spoluprácu v rámci viacerých
lokalít, a mali by rozširovať možnosti učiteľov a študentov pomocou stratégie
BYOD (Bring Your Own Device – Dones si vlastné zariadenie). Technológia
spoločnosti Epson podporuje toto dynamické vzdelávacie prostredie.

Investujte do budúcnosti

Pozrite si výsledky

Študenti majú viac pripojenia ako kedykoľvek predtým
– a to isté očakávajú od technológie, ktorú používajú
pri učení. Naše Wi-Fi riešenia sa jednoducho používajú,
sú veľmi spoľahlivé a ľahko sa udržujú. Vďaka nim bude
vaša organizácia disponovať špičkovou vzdelávacou
technológiou dneška a ochránite svoje investície
do budúcnosti.

Oživte vzdelávanie a stimulujte všetky dostupné možnosti.
Dodajte študentom sebavedomie ísť si za svojimi nápadmi
a inšpirujte ich, aby objavovali svoje vlastné riešenia.
Naše riešenia na spoluprácu umožňujú študentom
rozvíjať svoje schopnosti, aby dosiahli lepšie riešenia
a rozvinuli svoje zručnosti.

–– Podporujte spoluprácu a vzdialené vzdelávanie
prostredníctvom interaktívnych zobrazovacích riešení
v akomkoľvek veľkom vzdelávacom prostredí
–– Vytvorte dynamické vzdelávacie prostredie vďaka
premietaniu obsahu až zo štyroch zariadení súčasne
a zdieľajte obsah medzi zariadeniami1
–– Získajte kvalitné výtlačky rýchlejšie pomocou
tlačiarní WorkForce Pro RIPS, ktoré majú až 3,5-krát
kratší čas vytlačenia prvej strany2 a dokážu vytlačiť
až štyrikrát viac výtlačkov ako konkurenčné farebné
atramentové tlačiarne3
–– Skenujte čokoľvek od poštovej známky po veľkosť
A0 vo vysokom rozlíšení a zdieľajte cez e-mail, cloud,
miestny priečinok, mobil atď.
–– Spravujte digitálne dokumenty s ľahkosťou; ušetrite
úložné miesto a eliminujte stratu súborov pomocou
jednoduchého prístupu k historickým dokumentom

–– Vytvárajte, inšpirujte a spolupracujte v modernom
vzdelávacom prostredí a zapojte každého študenta
vďaka našim zobrazovacím riešeniam
–– Podporte samostatné objavovanie pomocou
priameho kreslenia a anotácií na zobrazenom obsahu
vytvorených dotykom prsta a interaktivity dvoch pier
na našich interaktívnych zobrazovacích riešeniach
–– Poskytnite novú perspektívu a umožnite zobrazovanie
a analýzu 3D objektov na veľkej obrazovke pomocou
našich vizualizérov Full HD

Koľko môžete ušetriť?
Rýchlejšie než laserové tlačiarne a polovičné náklady? Pomocou
kalkulačky úspor si pozrite, koľko vám môže ušetriť zariadenie
Epson WorkForce Pro
www.epson.sk/tco

Až

3

84 000

strán neprerušenej tlače
Získajte úplný finančný prehľad
Vaše IT vybavenie by malo byť vytvorené tak, aby vydržalo, dalo sa ľahko používať
a podporovalo vzdelávanie v rámci viacerých učebných osnov. Technológia
Epson ponúka hodnoty priamo od začiatku, takže sa môžete zamerať na podporu
kreativity a spolupráce – bez obáv zo skrytých nákladov.
–– Šetrite časom pri úlohách, ako je napríklad zápis študentov, pomocou digitalizácie
dokumentov – naše skenery využívajú automatizované pracovné postupy,
aby sa bezproblémovo integrovali do vašich existujúcich procesov
–– Premietajte v správnej veľkosti pre danú miestnosť; interaktívne zobrazenie
Epson možno zväčšiť až na 100" a je flexibilné v rámci akejkoľvek veľkosti
miestnosti alebo jej usporiadania
–– Vďaka našim veľkoformátovým tlačiarňam premeňte myšlienky a vizuálne
pomôcky na vlastné výtvory profesionálnej kvality pomocou cenovo dostupných,
rýchlych a spoľahlivých výtlačkov až do veľkosti 64" a zároveň znížte náklady
na externé zdroje
–– Vytvárajte vysokokvalitné výtlačky a spravujte náklady pomocou neprerušovanej
tlače až 84 000 strán vďaka tlačiarňam WorkForce Pro so systémom vymeniteľnej
súpravy atramentu (RIPS – Replacement Ink Pack System)3
–– Pripravte rozpočet pre budúcnosť pomocou Epson Managed Print Services;
predvídajte a znižujte náklady na tlač, automaticky dostávajte náhradný spotrebný
materiál a plaťte len za to, čo spotrebujete

Technológia, ktorá oživuje
vzdelávanie

Zmeňte vyučovanie
Podporte vzdelávací dialóg medzi študentmi a učiteľmi
pomocou interaktívneho zobrazovacieho riešenia Epson
s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou. Na veľkosti
obrazovky záleží, takže ťažte z premietania obsahu na
škálovateľnú plochu až do veľkosti 100 palcov v rozlíšení
Full HD, komunikujte v rámci skupinových projektov
pomocou gest alebo pier a vytvárajte a zdieľajte poznámky,
či o nich diskutujte bez nutnosti zapínať počítač.

Upútajte pozornosť študentov
Zlepšite vzdelávanie s vizualizérom Epson, ľahkou
stolnou kamerou Full HD. Zobrazujte zblízka veľké
tlačené strany, 3D objekty, experimenty a dokonca
živé objekty pre pracovné skupiny a veľké publiká.
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Znížte tlačové náklady

Usporiadajte si svet

Naše tlačiarne WorkForce Pro RIPS vám umožnia
zvýšiť produktivitu tým, že menej utratíte za
spotrebný materiál a skrátite čas údržby –
takže môžete pracovať bez prerušení.

Vytvárajte odolné trvanlivé štítky v širokej farebnej
škále pások a textu. Štítkovače LabelWorks vám
pomôžu zaistiť správne označené správy, zdroje, káble
a súbory, ktoré bude možné jednoducho vyhľadať.

Vytvárajte pôsobivé zdroje

Maximalizujte účinok svojich prezentácií

Vďaka našim veľkoformátovým tlačiarňam môžete
vytvárať plagáty, pútače, tlačiť na textil a tvoriť iné
materiály bez nutnosti využívať profesionálne tlačové
štúdio. Príkladom sú študenti tvoriaci architektonické
plány a návrhy v systéme CAD, módne návrhy
a výtlačky alebo výtvarné umenie a fotografie.

Rozviňte vzdelávanie a oživte svoje zdroje
mimoriadne žiarivými farbami a kvalitným
zobrazením vo vysokom rozlíšení, ktoré možno
prispôsobiť miestnosti takmer každej veľkosti.
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Zaistite pohyb informácií

Rýchlo tlačte veľké objemy

Umožnite študentom používať naše
vysokorýchlostné zariadenia s vysokým rozlíšením
na zachytenie podrobností výskumného materiálu –
od negatívov, cez fotografie a knihy po noviny.

Tlačte vysokokvalitné dokumenty mimoriadne
vysokými rýchlosťami až do 100 obr./min so zariadením
WorkForce Enterprise – spoľahlivým a ekologickým
multifunkčným farebným zariadením A3 s voliteľnou
dokončovacou jednotkou.

Zaistite každému dieťaťu
čo najlepší výhľad

58 %

študentov nedokáže
prečítať celý obsah
na 70" displeji4

Správne vzdialenosti od obrazovky
Obrazovka projektora

Naše interaktívne zobrazovacie riešenia prinášajú
škálovateľnú veľkosť obrazovky. Na rozdiel od displejov
má v akokoľvek veľkej miestnosti každý študent
dokonalý výhľad bez straty kvality obrazu alebo potreby
neustálej úpravy priblíženia. Správna veľkosť obrazu
v danej miestnosti je nesmierne dôležitá pre úroveň
koncentrácie, zapojenia sa a pochopenie obsahu.

65"

70"

Kvalita prostredníctvom technológie
Naša technológia 3LCD spája vysoké rozlíšenie, jas
až 15 000Lm lúmenov a bohaté farby, aby vytvorila
živý, pútavý obraz dokonca aj v jasne osvetlených
učebniach. A tri optické panely bez pohyblivých častí
umožňujú plynulé splývanie farieb, čo vytvára krásny,
konzistentný obraz.

Vysoký jas
Inšpirujte a zaujmite študentov vďaka najjasnejšiemu,
najfarebnejšiemu obrazu. Nech už je obsah akýkoľvek
spoľahnite sa na správnu úroveň jasu pre všetok
obsah, keďže uvádzame skutočné úrovne bieleho
aj farebného svetelného výkonu.

Aplikácia Epson iProjection pre zariadenia
Chromebook

Naša kalkulačka veľkosti zobrazovania
vám pomôže nájsť to správne interaktívne
zobrazenie pre každú miestnosť
www.epson.sk/display-size-matters

Bežné projektory využívajúce
jednočipovú technológiu DLP

Interaktivita a spolupráca

Pohybujte sa po miestnosti a bezproblémovo zdieľajte
obsah zo zariadenia Chromebook pomocou bezdrôtového
pripojenia k interaktívnemu zobrazeniu. S aplikáciou
Epson iProjection pre zariadenia Chromebook môžete
zdieľať obsah na zobrazenia alebo využite softvér zdieľania
s viacerými počítačmi Multi-PC Projection od spoločnosti
Epson s funkciou moderátora, kde môžete zdieľať
obsah až zo štyroch zariadení Chromebook naraz.

Na čo by ste sa mali
zamerať pri zobrazovaní?

Technológia 3LCD od spoločnosti
Epson – až trikrát jasnejšia ako
technológia konkurencie5

S interaktívnym zobrazením sa každý môže stať súčasťou
vzdelávacieho procesu. 20 % ľudí si zapamätá menej ako
20 % obsahu prezentovaného na snímkach6, ale naše
vzdelávacie riešenia dokážu zlepšiť zapamätanie si obsahu
a inšpirovať spoluprácu vďaka tomu, že podporia fyzické
zapojenie sa do zobrazeného materiálu.

Až

3x

jasnejšie farby ako pri
jednočipových projektoroch
DLP5, bez dúhového efektu

100"

Prípadová štúdia

Produkty Epson pomáhajú
zlepšovať vzdelávanie vďaka
interaktívnym hodinám
Škola Salvator Catholic School je súčasťou skupiny
25 škôl a technického kolégia v Nemecku.
Škola Salvator School využíva na hodinách špičkové IT vybavenie,
takže študenti môžu svoje schopnosti rozvíjať čo najlepšie. Škola
predstavila svoje prvé elektronické vzdelávacie materiály vo forme
dvoch interaktívnych bielych tabúľ pred šiestimi rokmi. „Biele
tabule nespĺňali naše základné potreby,“ vysvetľuje Christofer
Lahser, riaditeľ školy Salvator. „Ťažko sa používali a boli dosť
nespoľahlivé. To nás viedlo k tomu, že sme vymenili tabule
za projektory.“
Dnes sa škola spolieha na viac ako dvadsať projektorov vrátane
siedmich jednotiek Epson EB-595Wi, ktoré sú navrhnuté na
interaktívne používanie. „Interaktivita je kľúčovou výhodou na
hodinách,“ vysvetľuje Michael Hilpert, učiteľ chémie a geografie.
„Jednou z kľúčových funkcií je to, že premietaný vzdelávací
materiál možno zmeniť, doplniť a uložiť na základe spätnej
väzby od študentov.“
Projektory Epson EB-595Wi, ktoré škola používa, možno
ovládať perom aj gestami – presne tak, ako študenti ovládajú
svoje smartfóny a tablety. „Jednoduchá prevádzka zariadení
je počas hodín veľmi nápomocná,“ hovorí pán Hilpert.
Moderné vzdelávacie metódy pútavých hodín
Pre študentov je čoraz dôležitejšie vedieť, ako úspešne
prezentovať myšlienky a koncepty pred publikom. Možnosť uložiť
spätnú väzbu a jednoducho ju integrovať do prezentovaných
materiálov v projektoroch Epson podporuje komunikatívnu
skupinovú prácu a uľahčuje proces prípravy na hodiny a následné
vyhodnocovanie. Preto si škola ako strednodobý cieľ stanovila
vybavenie viacerých miestností interaktívnymi projektormi,

Stiahnite si bezplatného
sprievodcu vzdelávaním
založeným na spolupráci
Zistite, prečo by ste mali investovať do vzdelávania
založeného na spolupráci, pozrite si jeho príklady v praxi
a začnite zlepšovať vzdelávanie a zároveň zvyšujte účinnosť
s naším bezplatným sprievodcom pre zákazníkov.
Prejdite na adresu: www.epson.eu/resources

aby z nich mohlo ťažiť čo najviac študentov. Zariadenia tiež
umožňujú študentom prenášať učebné materiály v smartfónoch
alebo tabletoch.
Pán Hilpert pokračuje: „Projektory Epson sú pre učiteľov
praktické, keďže si hodinu môžu v istom bode uložiť
a nasledujúcu hodinu začať v presne tom istom bode.“
Škola poskytuje elektronické vzdelávacie prostredie, ktoré
umožňuje študentom stiahnuť si učebné materiály na hodiny,
interaktívne obrázky na tabuľu a ďalšie interaktívne materiály,
ktoré si môžu doma samostatne prejsť.
Výkonná, veľkoobjemová tlačiareň
Škola využíva ďalšie riešenia Epson. Tlačiareň WorkForce
Pro WF-5620DWF sa aktuálne využíva v miestnosti pre
zamestnancov. „Tlačiareň je priamo vedľa našej pracovne,“
vysvetľuje Lahser, „preto laserová tlačiareň nebola pre nás
riešením. Kolegovia chceli tlačové riešenie, ktoré by nebolo
spojené s rizikom v oblasti škodlivých emisií. Celý problém
veľmi sofistikovane vyriešilo zariadenie Epson WorkForce Pro.“
Táto atramentová tlačiareň Epson dokáže výrazne ušetriť
energiu. Pri porovnateľnom výstupe tlačiareň WorkForce Pro
vyžaduje okolo 80 % menej energie ako laserová tlačiareň.
„Nízke prevádzkové náklady tlačiarne WorkForce, kam patrí
aj jej nízka spotreba energie, sú veľmi užitočné, pretože nám
pomáhajú minimalizovať prevádzkové náklady školy a chrániť
životné prostredie.“
„Učitelia na škole sú ohromení kvalitou a spoľahlivosťou
tlačiarne,“ hovorí Lahser. Preto čoskoro plánujú kúpiť ďalšiu
tlačiareň WorkForce Pro, aby umožnili učiteľom spracovať
viac tlačových úloh.

Chráňte budúcnosť planéty
V spoločnosti Epson rozumieme dôležitosti podpory zelenšej planéty pre budúce generácie.
Splňte svoje environmentálne ciele s 99 % menším odpadom zo systému WorkForce Pro RIPS7
(systém vymeniteľnej súpravy atramentu), spotrebujte až o 96 % menej energie s tlačiarňami WorkForce Pro7
a zdvojnásobte svoju rýchlosť tlače pri polovičnej spotrebe energie so zariadeniami z radu WorkForce Enterprise8
Šetrite elektrickou energiou a CO2 s modelmi WorkForce Pro od spoločnosti Epson, ktoré spotrebujú
až o 96 % menej energie laserové tlačiarne a kopírky7
Znížte spotrebu energie pomocou úsporného režimu v svojich riešeniach interaktívneho zobrazovania a predĺžte
životnosť lampy
Znížte svoju uhlíkovú stopu vďaka skenerom s nulovou dobou zahrievania a so zabodovanou technológiou
ReadyScan znížte spotrebu energie
Pozrite si, čo môžete ušetriť
S našou kalkulačkou vypočítajte, aké úspory elektrickej energie a CO2 môžete dosiahnuť s tlačiarňou WorkForce
Pro vo vzdelávacom prostredí
www.epson.sk/eco-saving
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Na lokálnych sieťach s projekciou z viacerých počítačov Epson alebo s využitím aplikácie Epson iProjection pre zariadenia so systémom Android a zariadenia Google Chromebook.
Podľa testov spoločnosti BLI, trvajúcich dva mesiace do februára 2017, pre čas vytlačenia prvej strany (FPOT) z úsporného režimu trvajúceho počas noci v porovnaní so všetkými
konkurenčnými zariadeniami testovanými v čase uverejnenia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Výťažnosť pri veľkej kapacite doplňujúcej jednotky až 84 000 strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie
získate na stránke www.epson.eu/pageyield. Inštalačné atramentové zásobníky majú dostatok atramentu len na spustenie tlačiarne. Na normálnu prevádzku treba zakúpiť alebo
dodať nové zásobníky atramentu.
Porovnanie popredného 70-palcového displeja s rozlíšením 4k určeného pre triedy (najpredávanejší – v počte kusov – okrem predaja do hotelov podľa údajov PMA pre Severnú
Ameriku, predaj v období január – september 2015) s rozmermi 6,7 m (šírka) × 8,2 m (dĺžka) umiestneného v podlhovastej triede. Požiadali sme o zapísanie šiestich krátkych
údajov zo zobrazených snímok. 58 % študentov vo veku 12 – 22 rokov zapísalo minimálne jednu položku nesprávne. Na základe amerického výskumu vykonaného organizáciou
Radius Research, apríl 2016.
V porovnaní s vedúcimi 1-čipovými projektormi DLP pre domácu zábavu. Projektory Epson s rozlíšením 720 p sú trikrát jasnejšie. Projektory Epson s rozlíšením 1 080 p
sú konzistentne dva- až trikrát jasnejšie. Na základe údajov NPD, júl 2011 až jún 2012. Farebný jas (farebný svetelný výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný
jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.epson.sk/CLO.
Biela tabuľa od spoločnosti Sommers & Jenkins
Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení. Ďalšie informácie
nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Laserové tlačiarne s rýchlosťou tlače 45 – 55 str./min spotrebujú 1 500 W, zariadenie WorkForce Enterprise má nízku spotrebu energie 180 W – 320 W a tlačí rýchlosťou
až 100 str./min.
Na základe ťažby a spracovania surovín a výroby spotrebného materiálu. Testované metodológiou spoločnosti Epson: 1. Vypočítané sú len emisie CO2, ktorý je hrozbou pre životné
prostredie v súvislosti s globálnym otepľovaním. 2. Výsledky výpočtu sú založené na vlastných vyhláseniach. (Nezískali sme overenie od tretej strany.) 3. Používame koeficient CO2
(kg-CO2/jednotka) uverejnený v databáze JEMAI „LCA Pro“.

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson-europe.com.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Zelená
technológia
neprodukuje ozón

