הפתרונות של  Epsonלחדרי ישיבות

מקרן או
לוח תצוגה?

קודות חשובות
בחיפוש מסך
מסמך זה יחקור את החשיבות של גודל מסך ,יחס עלות תועלת ואיכות תמונה ,וייסע לך למצוא את
התצוגה האופטימלית לחדר הישיבות שלך.
קיימים היבטים רבים שיש לשקול בעת בחירת התצוגה הנכונה עבור העסק שלך .אחת השאלות
הראשונות שעליך לשאול היא :אם אני צריך פתרון של מקרן משולב ,לוח וירטואלי או לוח תצוגה?
היכולת לקבל תצוגה אופטימלית ,ועם הניראות הנכונה ,היא הגורם המכריע שנדרש כדי להפיק את המרב
מהפגישות ומהתוכן שמוצג על המסך .אחד היתרונות של מקרני  Epsonהוא שהם מציעים גודל מסך
הניתן להרחבה ,כדי לענות לדרישות המשתנות של חדרים בכל הגדלים.

חדרי ישיבות והרצאות גדולים
מרחק צפייה 3 :עד  11מטרים
גודל מסך אופייני 100 :עד  500אינץ'
סוג פגישה :מצגות ושיתוף מידע
תוכן :מצגות ,גיליונות אלקטרוניים ואתרי אינטרנט

חדרי ישיבות בינוניים
מרחק צפייה 2 :עד  3מטרים
גודל מסך אופייני 65 :עד  200אינץ'
סוג פגישה :סביבת שיתוף פעולה ,המחייבת שווה ערך של שולחן עבודה
ואפשרויות לגישה מרחוק
תוכן :מסמכים וגיליונות אלקטרוניים ללוח וירטואלי

חדרי ישיבות והדרכה קטנים
מרחק צפייה 1 :עד  2מטרים
גודל מסך אופייני 30 :עד  65אינץ'
סוג פגישה :תצוגת אחד לאחד או אחד לרבים תוך כדי עבודה על הלוח
תוכן :מצגות ,וידיאו ומודולים להדרכה

הגודל הנכון לניראות
אופטימלית
השלב הראשון הוא מציאת גודל המסך הנכון לחדר שלך .בחירה "פשוטה" זו חשובה מאוד -
עליך להציג תוכן בצורה ברורה כדי שפגישות יהיו יעילות ,ובה בעת לוודא הקפדה על תקני
בטיחות וגהות .באמצעות פתרון ניתן להרחבה המתאים לחדרים בכל הגדלים ,המקרנים של
 Epsonהופכים החלטה זו לקלה מתמיד.

מתן מענה פשוט לגודל מסך מינימלי
לא תרגיש בנוח כשאתה עובד מול מחשב עם מסך קטן מדי  -הוא לא טוב לעיניים שלך ,ועלול
לפגום באיכות התוכן שמוצג על המסך.
בדיוק מאותן סיבות ,דרוש לך גודל מסך המתאים לחדר הישיבות שלך  -ולכן המסכים של
 Epsonעומדים בתקני הבטיחות והגהות המתייחסים להחלפת החוויה של תצוגת שולחן
העבודה הנהוגה כיום בעסקים (הנחיית  EEC/90/270של האיחוד האירופי Display -
.)Screen Equipment
יכולת הרחבת גודל המסך והפונקציונליות של מקרני  Epsonמאפשרת לוודא שהתוכן המוצג
אינו קטן מדי ,ושהוא איכותי ונראה בבהירות לכולם ,תוך התחשבות במרחקי הצפייה מהמסך.
באופן זה ,לכל המשתתפים בפגישה יש הזדמנויות שוות לשתף ולהיות מעורב.

מרחק צפייה אפקטיבי
למרות הדיוק הנדרש כדי להשיג תצוגה אופטימלית ,ניתן לקבל בקלות ובאמצעות מקרן יחיד,
מצגות אפקטיביות למרחקי צפייה משתנים  -יכולת המתאפשרת באמצעות גודל מסך הניתן
להרחבה  -ושאינה אפשרית בתצוגות מסורתיות של לוח תצוגה.

בעזרת בדיקה הראיה
 ,Snellenתוכל להבטיח שיש
לך את הגודל הנכון של המסך
עבור חדר הישיבות שלך.
אנשים עם ראיית  6/6אמורים
לראות את שורה  8בתרשים
ממרחק של  6מטרים .אם אינך
רואה ,ייתכן שהדבר מצביע על
כך שאין לך את גודל המסך
הנכון עבור חדר הישיבות שלך.

 65אינץ'

 70אינץ'

מסך המקרן

 100אינץ'

 100אינץ'

מבוסס חדר אופייני באורך  6מטרים

בחירת הפתרון שלך
השגת הגודל האופטימלי של המסך מאפשרת להחליף את חוויית שולחן העבודה של כל
המשתתפים בפגישה ,לרבות אלה היושבים רחוק ביותר מהמסך.
בהתאם לבדיקת הראיה  ,Snellenכדי שתמונה תיראה באותו גודל כאשר היא נמצאת
במרחק כפול ,היא חייבת להיות גבוהה פי שתיים ,או גדולה פי ארבעה בשטחה.

תצוגת  60אינץ' נותנת תחושה
של צג בגודל  14אינץ'
מבוסס על חדר בגודל  4x3מטרים

תצוגת  100אינץ' נותנת תחושה
של צג בגודל  25.2אינץ'

התאמת גודל למרחב שלך
השתמש בתרשים שלמטה כדי למצוא את המסך האופטימלי עבור חדר הישיבות שלך :ראה את אורך
החדר והתקדם לרוחב התרשים.
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גדול במיוחד
גודל זה ייצור חוויה גדולה
באופן משמעותי לעומת
חוויית שולחן עבודה
ניראות מעולה
גודל זה יספק חוויית חדר
שוות ערך לחוויית שולחן
עבודה
סביר
גודל זה עונה לדרישת
מינימום של הסטנדרטים,
אולם אינו שווה ערך
לחוויית שולחן עבודה
לא מומלץ
גודל זה הוא חוויה גרועה
שאינה עונה על סטנדרט
כלשהו

שיתוף פעולה
חסכוני
 Epsonמציעה גם מקרנים אינטראקטיביים כחלופה למסכים נפרדים ,לוחות תצוגה ולחות וירטואליים.
הפתרונות של  Epsonלחדרי ישיבות משמעותם עלות קבועה אחת  -תוכל לקבל גודל מסך גמיש וניתן
להרחבה המגיע עד לגודל של  500אינץ'.1
הפתרון המשולב של  Epsonמהווה רק חלקיק מהמחיר של לוחות תצוגה הגדולים מ 80 -אינץ' .וכיוון
שהמשקל של מקרני של  Epsonנמוך בהרבה ממשקלם של לוחות תצוגה ,ההתקנה שלהם קלה וחסכונית
בצורה משמעותית .המקרן של  Epsonמציע גם את יציאות הקישוריות זהות לאלה של לוח תצוגה,
וללא דמי רישיון או עלויות תוכנה ,ולכן פתרון זה יוצר החזר ניתן למדידה על ההשקעה מייד עם הוצאתו
מהאריזה.

אופטימיזציה של שיתוף פעולה
בנוסף לביצועי מסך אופטימליים ,מקרני  Epsonמתוכננים להשתלבות במערכות הקיימות שלך.
באמצעות הפתרונות של  Epsonלחדרי ישיבות ,תוכל ליצור חדר ישיבות גמיש ,מוכן לעתיד ודינמי,
ולאחד את התקשורת כדי להבטיח זרימת עבודה חלקה בין כל המכשירים ,כל הזמן.

הוספת הערות
בדיוק שאין כמוהו

שיתוף פעולה באמצעות
ועידת וידיאו

שמירה ,שיתוף
והדפסה

הקרנה אלחוטית
ממכשירים ניידים

איכות בולטת
לעין
לילה

יום

ללא השתקפות
התאמת אור אוטומטית במקרני  Epsonמזהה את
תנאי התאורה ההיקפית בחדר ומשנה בהתאם את
רמת הבהירות ,כך שניתן לראות תוכן בבהירות
וללא בוהק.

צפייה ללא מגבלות
לחלק מלוחות התצוגה יש זוויות צפייה מוגבלות  -המקשה
לראות את התוכן שעל המסך כאשר הוא נצפה כשאתה
עומד בצד החדר .במקרני  Epsonאין מגבלה כזו ,אין להם
נקודות מתות ,ולפיכך מאפשרים לכל אחד לראות את התוכן
בקלות.

לוח תצוגה

מקרן Epson

נעים לעין
פיקסלים בולטים יכולים להיראות על לוחות
 RGBכאשר מביטים בהם מקרוב פרקי זמן
ממושכים  -כמו במהלך מצגות אינטראקטיביות
או שיתופי פעולה ארוכים  -דבר העלול לגרום
למאמץ של העיניים .מצד שני ,למקרנים יש
פחות פיקסליזציה מאשר ללוחות תצוגה,
ויחד עם התאמת אור אוטומטית ,ניתן לצפות
בהקרנות בנוחות למשך פרקי זמן ארוכים יותר.

לוח תצוגה

מקרן Epson

היתרונות ברורים לעין :עם גודל מסך ניתן להרחבה של  ,Epsonתוכל לנהל
פגישות מרתקות עם תוכן איכותי ,הנראות היטב לכולם ,בכמעט כל חדר.

גודל

מקרני Epson

לוח תצוגה

גודל תמונה
(אלכסוני)

מסך הניתן להרחבה עד לגודל של
1
 500אינץ'

לוח תצוגה אינטראקטיבי ממוצע
2
 65עד  69אינץ'

גודל ניתן להתאמה

ניתן להרחבה

קבוע

תוצאה

תצוגות בגודל מותאם בצורה נכונה
ממקסמות ניראות ורושם ,ומעודדות
שיתוף פעולה

תצוגות על גודל שאינו הולם ממזערות
את הרושם ,הניראות ומגבילות
אינטראקציה

3
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פרטים נוספים באתר:
www.epson.co.il/meeting-solutions

1.1גודל מסך של עד  500אינץ' מבוסס על מקרנים נייחים של .Epson
2.2מקורFuturesource Q415 – Western Europe - Corporate Flat Panels :
3.3בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי  .IDMS 15.4בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש .מקרני  3LCDמובילים עסקיים ולתחום החינוך של  Epsonבהשוואה
למקרנים מובילים בעלי שבב  DLPאחד בהתבסס על נתוני  NPDעבור יוני  2013עד מאי  ,2014ונתוני  PMA Researchלרבעון ראשון עד שלישי לשנת  .2013למידע נוסף בקר באתר
www.epson.co.il/CLO
4.4הסקר נערך על-ידי  Futuresource Consulting Limitedלתקופה שבין  2001עד 2015
לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
רחוב הבונים 2
תמיכה באינטרנט:
רמת גן 52522
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il
סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

