TECHNOLOGIE STVOŘENÉ PRO UČITELE

ZŘETELNÝ ZVUK A ŠPIČKOVÝ OBRAZ
AŽ ZA HRANICE VESMÍRU
Technologie a vizuální komunikace představují aspekty, které jsou pro dnešní vzdělávací prostředí
nezbytné. Kromě podpory rychlého a efektivního předávání informací pomáhá integrace obrazovek do
vzdělávacích programů maximalizovat soustředění a minimalizovat rozptylování v učebně.
Společnost Newline vám přináší intuitivní nástroje pro vzdělávání na dosah ruky, pomáhá učitelům
vytvořit poutavé, dynamické vzdělávací prostředí a zvyšuje efektivitu výuky. Inspirujte žáky k většímu
zapojení a interakci a zpříjemněte jim učení!
Posuňte svou výuku na zcela novou úroveň.

VZHŮRU KE

hvezdám

blíbené
o
é
m
á
v
á
v
o
h
c
u
il
f
o
Muj uzivatelský pr ní nastavení!
osob
motivy, aplikace a
TECHNOLOGIE STVOŘENÉ PRO UČITELE
Všechny funkce interaktivních displejů Newline byly vyvinuty tak, aby nabízely maximální podporu bez jakýchkoli
složitých postupů, které by narušovaly základní interakci mezi učiteli a žáky.
Cílem společnosti Newline je zajistit co nejjednodušší a nejpřirozenější používání a integraci dotykových obrazovek do
výuky, abyste se mohli soustředit na vedení výuky přesně podle svých představ a zároveň poskytovat žákům pomoc,
kterou potřebují.

Antimikrobiální povrch přispívající
k vaší bezpečnosti

Software umožňující použití jakéhokoli vašeho stávajícího obsahu včetně flipchartů a poznámkových bloků

Integrovaný filtr modrého světla
zajišťující ochranu očí

Osobní uživatelské profily

Ergonomicky umístěná tlačítka nabídky

Kompatibilita s jakýmkoli hardwarem
a softwarem, velmi snadné připojení

PROČ ZBYTEČNĚ DĚLAT
KOMPROMISY?
ANDROID 11,
NEJBEZPEČNĚJŠÍ
MOŽNOST!
Bezpečnější, lepší a rychlejší než kdy dříve – takový je
operační systém Android 11. Při vývoji tohoto operačního systému byl kladen důraz především na bezpečnost.
Díky celé řadě drobných, avšak důležitých funkcí a změn
došlo v operačním systému Android 11 ke zlepšení
ochrany soukromí a uživatelských dat před škodlivými
aplikacemi a hrami. Věděli jste, že operační systém Android 11 lze v případě potřeby snadno spustit v nouzovém režimu?

NAŠE ANTIMIKROBIÁLNÍ
SKLO ZAJIŠŤUJE
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST!
Ve většině škol používá interaktivní displeje větší počet
uživatelů od učitelů až po žáky, kteří spolupracují na
stejném displeji, což má za následek snadné šíření
mikrobů. Společnost Newline aplikovala na dotykový
povrch antimikrobiální vrstvu s certifikací TÜV, která
vás ochrání!

VYTVORTE digitální vesmír
ve své ucebne

POZNEJTE INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM
SPOLEČNOSTI NEWLINE
Náš zbrusu nový a snadno použitelný interaktivní ekosystém vám umožňuje ve vaší učebně optimálně využívat
dostupný digitální obsah, aplikace a zařízení. Jelikož dochází k rychlému rozvoji moderních učeben, vzniká čím dál více
systémů, řešení, nástrojů a digitálního obsahu. Učiteli tudíž nezbývá, než se pokusit proklestit si cestu touto digitální
džunglí. Optimální využití učebních osnov v kombinaci s podpůrným digitálním obsahem, aplikacemi, zařízeními
v učebně a materiály od žáků se tak stává skutečnou výzvou. Další výzvou je udržení pozornosti žáků. Snadné
použití a flexibilita jsou klíčem k propojení všech těchto aspektů a zajištění průběhu výuky podle vašich preferencí.
Společnost Newline vyvinula interaktivní ekosystém, který obsahuje snadno použitelné softwarové nástroje. Poznejte
interaktivní ekosystém společnosti Newline, jenž vám pomůže lépe se orientovat v digitální džungli ve vaší učebně!

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ NÁSTROJ V UČEBNĚ
Jedním z nejdůležitějších nástrojů v učebně je jednoznačně tato tabule! Aplikace tabule od společnosti Newline se
vyznačuje snadným používáním a nabízí celou řadu praktických nástrojů. Jistě vás tedy potěší, že je standardně
k dispozici u všech interaktivních displejů Newline. Stačí displej zapnout a tabule je připravena k použití. Není třeba
připojovat počítač. Jednoduše se přihlaste pomocí QR kódu a rychle uložte své poznámky na Disk Google. Importujte
obrázky z webu přímo do tabule, otevírejte dokumenty, používejte matematické nástroje, lístečky s poznámkami
a mnoho dalšího. Chcete umožnit více žákům používat tabuli současně? Rozdělte tabuli až na 3 části s individuálními
panely nástrojů! A... nástroje tabule pro vytváření poznámek lze používat samostatně v rámci výuky, webového
prohlížeče nebo jiného obsahu.

JEDNODUCHÉ, CHYTRÉ
A BEZPEČNÉ SDÍLENÍ
OBRAZOVKY
Newline CAST je nejflexibilnější řešení pro bezdrátové sdílení
obrazovky, které je integrováno do všech interaktivních displejů
Newline. Během několika sekund můžete snadno sdílet jakoukoli
obrazovku přes libovolnou síť nebo použít zabezpečený režim
pro vysílání obsahu v dané místnosti. Jedná se o skutečně
bezproblémové řešení, které umožňuje několika přednášejícím sdílet
obrazovku, video, odkazy a soubory. Oživte svou výuku pomocí
nejpoužívanějšího webového řešení pro vysílání obsahu na světě!

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠI
HYBRIDNÍ UČEBNU
PROČ JE POUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ NEWLINE
CAST TAK SNADNÉ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora všech zařízení a streamovacích protokolů:

Není třeba jej stahovat, stačí jej sdílet
z prohlížeče
Vysílání obsahu na velkou obrazovku
z jakéhokoli zařízení
Zrcadlení mobilního zařízení v jakékoli síti
Volnost pohybu: sdílejte svou obrazovku
odkudkoli v místnosti
Možnost prezentování a zapisování
poznámek současně
Obousměrná spolupráce: zapisujte
poznámky a ovládejte obsah ze zařízení
i z interaktivního displeje
Rozdělení obrazovky umožňující zobrazovat
obsah až ze 4 zdrojů a snadno tak
porovnávat práci žáků
Úplná kontrola zabraňující nežádoucímu
streamování prostřednictvím režimu
moderátora a zabezpečeného ID relace
Zabezpečení pomocí jedinečného
čtyřciferného kódu PIN a koncového
šifrování

Newline Broadcast je výkonný nástroj pro streamování, pomocí
něhož lze sdílet obsah z interaktivního displeje Newline s jakýmkoli
připojeným účastníkem. Použijte nástroj Newline Broadcast spolu
se svým oblíbeným softwarem pro videokonference a umožněte
komukoli zobrazit si prezentovaný obsah na svém zařízení. Nezáleží
na tom, zda používáte obsah z počítače, interaktivní tabule nebo
různých aplikací!

SNADNÁ DOSTUPNOST
OBLÍBENÝCH APLIKACÍ
Náš obchod s vybranými aplikacemi obsahuje širokou
nabídku nástrojů pro potřeby vzdělávání, která se navíc
neustále rozšiřuje. Začněte ještě dnes používat aplikace,
jež vám pomohou zajistit rychlejší, zábavnější a efektivnější
výuku, spolupráci a tvorbu výukových materiálů. Všechny
aplikace jsou testovány z hlediska plné kompatibility
s interaktivními displeji Newline.

SNADNÉ UPOUTÁNÍ ŽÁKŮ
VAŠÍM STÁVAJÍCÍM OBSAHEM
Tvorba výukových materiálů málokdy začíná úplně od nuly. Bez ohledu na to, zda jste už předtím vytvořili velké množství
výukových materiálů či nikoli, je digitální obsah všude kolem nás. Proto společnost Newline rozšířila svůj interaktivní ekosystém
o řešení Engage. Jedná se o snadno použitelný interaktivní výukový nástroj, pomocí něhož můžete nativně importovat své
stávající výukové materiály včetně souborů IWB, SMART Notebook a flipchartů Promethean. Importovat lze jakýkoli obsah,
obrázky, video, PDF, PowerPoint, text, tvary a mnoho dalšího. Navíc si můžete při vytváření výukových materiálů vybrat
kteroukoli z bezplatných šablon nebo v případě potřeby používat tabuli i na cestách s některým z více než 130 nástrojů pro
konkrétní předměty. Opravdu je to tak jednoduché!

ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY ZÁBAVNOU FORMOU!
Newline Classroom Tools nabízí výběr nejpoužívanějších nástrojů ze strany učitelů, jako je časovač, opona, bodový
reflektor, kostka a semafor, které vám pomohou zajistit efektivní výuku. Tento widget funguje po otevření jako překryvný
prvek. Můžete jej minimalizovat, přepínat mezi libovolnými obrazovkami a otevřít nabídku nástrojů, kdykoli ji budete
potřebovat.

Semafor

Pripravit,
pozor, ted!

Hod kostkou

Pokyny

NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB
ZAHÁJENÍ „HYBRIDNÍ“
VÝUKY
Naskenováním QR kódu a klepnutím na příslušné tlačítko
můžete jednoduše zahájit jakýkoli typ videohovoru
ze svého mobilního zařízení! Buď naskenujte QR kód
na interaktivním displeji, nebo se připojte bezdrátově
přes Bluetooth. Při přihlášení k účtu Office 365 a účtu
Google si budete moci zobrazit svůj kalendář a výukové
materiály. Tímto způsobem tak můžete zahájit hybridní
nebo distanční výuku. Řešení Launch Control je navrženo
za účelem umožnění snadného a personalizovaného
přístupu k interaktivnímu displeji Newline.

Podpora služeb videohovorů:

SPRÁVA VŠECH
INTERAKTIVNÍCH
DISPLEJŮ
Všechny své interaktivní displeje Newline můžete
spravovat odkudkoli prostřednictvím speciálního
zabezpečeného webového portálu. Můžete snadno
ovládat a instalovat aplikace, konfigurovat parametry
interaktivních displejů Newline, používat funkci pro
zobrazování digitálního propagačního obsahu nebo
přenášet důležitá sdělení na všechny interaktivní
displeje. Tento inovativní nástroj dokonce umožňuje
IT správcům poskytovat uživatelům vzdálenou podporu
s využitím zvuku i obrazu.

Hvezdná sestava
Lyra je malé souhvězdí v severní
části oblohy, v němž se nachází
Vega, jedna z nejjasnějších hvězd
noční oblohy, a také Prstencová
mlhovina.

VÝKONNÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ!
Naše dosud nejlepší řešení pro vzdělávání s názvem Lyra je výkonnější, bezpečnější a připravenější na
budoucnost než jakékoli předchozí řešení. Díky širokým možnostem připojení, mimořádně snadnému
používání a technologii zajišťující podobný pocit jako při psaní na papír se mohou uživatelé neustále plně
soustředit na výuku. A žáci budou ohromeni působivým audiovizuálním zážitkem podpořeným zářivými
barvami a křišťálově čistým 4K obrazem dobře viditelným z každého místa. Vydejte se ke hvězdám!

INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM V RÁMCI ŘEŠENÍ LYRA ZAHRNUJE BEZPLATNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE A APLIKACE:
Vylepšená

Rozhraní USB

Zabezpečené

Široká

Vysoce kvalitní

Celá řada velikostí

technologie Wi-Fi

typu C

profily pro více

kompatibilita

zvukový systém

55"/65"/75"/86"/98"

a Bluetooth

s napájením 65 W

uživatelů

Hvezdná sestava
Elara je osmý největší měsíc
Jupiteru. A s velikostí pouhých
2 % Evropy se jedná o nejmenší ze
čtyř Galileových měsíců. Elara je
pojmenována po jedné z milenek
římského boha Jupitera.

VÝKONNĚJŠÍ FUNKCE DO VAŠÍ UČEBNY
Coby výkonnější sestra modelu Lyra umí Elara opravdu zaujmout. Tento špičkový interaktivní
displej nabízí vše, co byste si mohli na svém pracovišti přát: větší rychlost, lepší zvuk a prvotřídní
dotykové ovládání a psaní díky optickému lepení. Zásluhou modulární kamery a integrovaného
mikrofonu je navíc Elara skutečným hybridním řešením. Mimořádně široké pozorovací úhly
zajišťují, že všichni žáci v učebně budou moci bez problémů sledovat křišťálově čistý 4K obraz se
zářivými barvami. Elara má vše, co potřebujete!

Vylepšená

Rozhraní USB

Zabezpečené

Široká

Vysoce kvalitní

Podpora modulu

technologie Wi-Fi

typu C

profily pro

kompatibilita

zvuk včetně

SDM-S

a Bluetooth

s napájením 100 W

více uživatelů

subwooferu

INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM V RÁMCI ŘEŠENÍ ELARA ZAHRNUJE BEZPLATNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
A APLIKACE:

Hvezdná sestava
Naos je extrémně horký modrý
veleobr a Slunci nejbližší hvězda
spektrální třídy O. Naos je jednou
z nejsvítivějších hvězd viditelných
pouhým okem.

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO ŠPIČKOVÉ ZABEZPEČENÍ
Pokud je zabezpečení vaší absolutní prioritou, bude pro vás Naos+ jasnou volbou. Jelikož neobsahuje
žádný integrovaný operační systém Android, nabízí toto prémiové řešení určené pro firemní pracoviště
a vysokoškolské instituce zabezpečení na podnikové úrovni. Díky širším možnostem připojení, slotům
OPS a SDM a působivému audiovizuálnímu zážitku je toto špičkové řešení Naos+ vyznačující se štíhlým
designem ideální pro firmy, univerzity a vzdělávací akademie.

INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM V RÁMCI ŘEŠENÍ NAOS ZAHRNUJE
BEZPLATNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE A APLIKACE:
Maximální

Rozhraní USB

Rozmanité

Široká

Křišťálově čistá

Celá řada velikostí

pozorovací úhly

typu C

možnosti

kompatibilita

kvalita obrazu

55"/65"/75"/86"

s napájením 65 W

připojení

PŘINÁŠÍME NOVÝ ZPŮSOB HYBRIDNÍ VÝUKY
Newline Flex může znamenat revoluci ve způsobu výuky. Ať už pracujete ve škole nebo učíte vzdáleně
z domova, tento všestranný 27" dotykový monitor typu „vše v jednom“ je navržen s cílem usnadnit
vám spolupráci. Flex, který je stejně intuitivní jako vaše osobní zařízení, vám umožňuje komunikovat
a spolupracovat v digitálním pracovním prostoru přirozeným způsobem. Stačí jednoduše připojit váš notebook
a okamžitě získáte prvotřídní funkce, jako je dotykové ovládání, psaní a pořádání videokonferencí. Tomu
říkáme flexibilita!

Plug & Play
připojení

Napájené

4K kamera

rozhraní USB s možností otočení
typu C

a naklonění

Soustava 8 mikro-

Ovládání

Vysoce

Aktivní pero

fonů s funkcí

kamery

kvalitní zvuk

s funkcí

potlačení ozvěny

a mikrofonu

včetně subwooferu rozpoznání dlaně

KONTAKTUJTE
NÁS

EKOLOGICKÁ,
EKOLOGIČTĚJŠÍ,
NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŘEŠENÍ
Ve společnosti Newline se snažíme přispívat ke zdravější
budoucnosti naší planety. Konkrétně v letošním roce jsme
investovali mnoho úsilí do snížení naší uhlíkové stopy. Největšího
dopadu můžeme dosáhnout při zaměření na spotřebu energie,
prodloužení životnosti našich produktů a jejich recyklování.

WWW.NEWLINE-INTERACTIVE.COM/EU

OBALY

PŘEPRAVA

SKLADOVÁNÍ

MODULÁRNÍ SYSTÉM

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

CERTIFIKÁTY SPOLEČNOSTI

U naší nové produktové řady pro

Díky používání menších obalů pro

85 % zásob pro region EMEA je

Naše nové produkty byly vyrobeny

Vynakládáme veškeré úsilí na to,

ISO 9001

rok 2022 se nám podařilo snížit

naše produkty jsme dokázali vtěsnat

uloženo ve skladu společnosti DSV.

modulárním způsobem. To znamená, že

aby naše produkty byly maximálně

ISO 14001

množství materiálů potřebných

do jednoho kontejneru o 46 % více

Společnost DSV jsme si vybrali

si můžete produkty sestavit podle svých

energeticky účinné.

ISO 27001

k balení našich produktů.

zboží! To představuje velký krok ke

za partnera, protože do roku 2030

potřeb. Tímto způsobem snižujeme

CE (EMC + LVD + FCC + Red), RoHS,

ISO 45001

Všechny naše obaly jsou navíc

snížení emisí CO2 v rámci přepravy.

sníží svou celkovou uhlíkovou

spotřebu materiálů, které nebudou využity.

Reach, Energy Efficiency,

stopu o 40 %.

Navíc jsou naše nové produkty rozšiřitelné.

Energy Star.

100 % recyklovatelné.

Výsledkem je mnohem delší životní cyklus
produktů. A to je důležitý faktor pro životní
prostředí i váš rozpočet!

2022 Newline Interactive Inc. Specifikace produktů se mohou v jednotlivých regionech lišit. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na naše místní pobočky.
Stávající funkce a specifikace produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento materiál může obsahovat obchodní názvy
a ochranné známky třetích stran, které jsou majetkem těchto třetích stran.

