
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Radiet aizraujošas prezentācijas un dinamiskas sapulces ar SMART 
Podium 500 sērijas  interaktīvo monitoru.  
 
Elastīgs un universāls 
Universālais interaktīvais monitors darbojas kā spēcīgs prezentāciju rīks 
un ir piemērots sapulču un sanāksmju vadībai neatkarīgi no telpas – vai tā 
būtu maza 1:1 apspriede direktora kabinetā, vai sapulce ar visiem 
kolēģiem lielā auditorijā. Atveriet un vadiet prezentācijas, atveriet 
dokumentus, programmas, tīmekļa vietnes un multivides failus, veiciet 
piezīmes pār tiem ar digitālo tinti un saglabājiet visas izmaiņas, lai varētu 
tās izsūtīt kolēģiem uz e-pastu. Attālinātai sapulces piekļuvei Jūs varat 
izmantot SMART Bridgit ® konferences programmatūru, lai tie kolēģi, 
kuri nevar ierasties uz sapulci, būtu lietas kursā par klātienē notiekošo un 
varētu līdzdarboties tikpat aktīvi, kā tie, kas ir klātienē.  
 
Veidojiet prezentācijas, kas atstāj iespaidu uz apkārt ējiem 
Ar SMART Podium interaktīvajiem monitoriem, Jūs varat izveidot un 
vadīt iespaidīgas, interaktīvas un digitālas prezentācijas. Tā kā sapulces 
tematika tiek atspoguļota uz liela interaktīvā monitora, Jūs varat 
pievērsties tam, lai vairāk apspriedē iesaistītu sapulces dalībniekus. 
Interaktīvā monitora komplektācijā ietilpst rakstāmrīks, kas darbojas 
līdzīgi kā datora pele – vadiet aplikācijas, rakstiet piezīmes ar dažādiem 
digitālās tintes veidiem pāri jebkurai aplikācijai, prezentācijas lapai, 
mājas lapas vietnei vai pat video materiālam. Monitora stiprinājums un tā 
novietošanas veids nodrošinās rakstīšanu uz monitora tikpat ērtu kā pie 
galda.  
 

SMART Notebook  
SMART interaktīvie 
displeju pārklāji ir 
savietojami ar vairākas 
godalgas izglītības jomā 
saņēmušo programmatūru 
SMART Notebook ™, kas 
ir labākā pieejamā 
programmatūra, lai 
skolotāji paši izveidotu, 
pasniegtu un vadītu savas 
interaktīvās nodarbības.  
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SMART Meeting Pro  
SMART interaktīvie 
displeju pārklāji ir 
savietojami arī ar speciāli 
biznesa struktūrām 
veidoto programmatūru 
SMART Meeting Pro. 
Uzlabojiet savstarpējo 
sapratni uz-ņēmumā, īpaši 
sapulču un sanāksmju 
laikā! 



 
 

Integrācija ar Microsoft 
Office 
Iespēja veikt piezīmes 
Microsoft ® Office 
aplikācijās ar digitālo tinti 
un saglabāt piezīmes 
oriģinālajā dokumentā. 
 
Precīzs pieskāriens 
DViT tehnoloģija, 
izmantojot kameras, izseko 
kontaktam, kuru Jūs radāt, 
pieskaroties ekrāna virsmai 
ar rakstāmrīku, un digitāli to 
precīzi attēlo uz ekrāna. 
 
Vienkārša instalācija 
Savienojiet Jūsu datoru, 
SMART Podium interaktīvo 
monitoru un projektoru, 
izmantojot USB un DVI vai 
VGA vadu, lai visas ierīces 
vienlaicīgi attēlotu vienu un 
to pašu attēlu. 
 
Signālu savienojumi 
DVI un VGA savienojumi, 
četri USB 2.0 porti, lai 
savienotu datorus un 
perifērijas iekārtas. 
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Ātras piekļuves pogas 
Piekļūstiet datora peles labā 
taustiņa pogai, izvēlieties 
rakstāmrīka krāsu vai 
dzēsēju, aktivizējiet ekrāna 
tastatūru, ekrāna tvērēja rīku 
vai programmatūru. Pogas ir 
izgaismotas, lai tās būtu 
iespējams saskatīt tumšākās 
telpās. Pogas var tikt 
pielāgotas tām funkcijām, 
kuras visbiežāk izmantojat.  
 
SMART Ink™ 
Pateicoties SMART Ink, 
rakstīšana ar digitālo tinti 
būs maksimāli precīza. Jums 
atliek tikai pacelt rīku un 
sākt rakstīt. SMART Ink 
izlīdzina rokrakstu, lai tas 
būtu līdzenāks un citiem 
saprotamāks. Tāpat varat arī 
pārvērst ar roku rakstītās 
piezīmes par teksta 
objektiem, ar kuriem var 
programmatūriski 
manipulēt. 
 
 

Izgaismotas funkciju pogas 
Piekļūstiet biežāk nepieciešamajām 

Platekrāna formāts 
 

USB pieslēgvieta 
 

Precīzs rakstāmr īka pieskāriens 
 
 

Aukl ā iekārts rakstāmr īks 
Vadiet savu datoru no 
SMART Podium un rakstiet 
pāri aplikācijām ar bez vadu 
rakstāmrīku. Tā kā monitora 
virsma reaģē tikai uz 
rakstāmrīku, Jūs varat 
novietot roku uz interaktīvā 
ekrāna, kamēr rakstiet 
piezīmes. Kamēr Jūs 
neizmantojat rīku, to varat 
novietot uz magnētiskās rīka 
vietnes.  

Platekrāna HD interakt īvs 
displejs 
SMART interaktīvie 
monitori pieejami 18.5” un 
24” izmērā. Abiem 
monitoriem ir HD LCD 
ekrāns. 18.5” ekrāna 
izšķirtspēja ir 720p, bet 24” 
– 1080p! 
 
Garantija 
Ražotāja garantija 2 gadu 
garumā. 

 
 


