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Použití produktu: Interaktivní projektor je prezentační zařízení pro prakticky libovolné vzdělávací nebo firemní prostředí. Maximálně 

využívá dostupný prostor a plochu obyčejné bílé tabule s ovládáním nejen pomocí stylusu, ale i prstů. Nová dotyková technologie zau-

jme obecenstvo, zvyšuje jeho koncentraci, angažovanost a pomáhá zlepšovat výsledky prezentace, resp. výuky.

Popis produktu: Širokoúhlý interaktivní projektor má dotykovou technologii integrovanou přímo do projektoru, není tak potřeba 

žádná interaktivní tabule. Laserový modul, který se namontuje na standardní tabuli, vytváří laserovou clonu pokrývající celý její povrch. 

Do projektoru je též integrovaná infračervená kamera, která zaznamenává dotyky prstem, stylusem nebo perem na povrch – až deset 

dotykových bodů současně.

Projektor nabízí dostatečný světelný výkon i do nezatemněných místností (3 500 lumenů) a také 10W reproduktory.

Dokáže být i úsporný – pohotovostní režim s příkonem méně než 0,5 W a funkcí automatického vypnutí šetří elektrickou energii, život-

nost lampy je až 4 000 hodin.

Součástí dodávky je softwarový balíček obsahující anotační software TB Comenius Office pro firemní použití či RM Easiteach Next Gene-

ration – komplexní vzdělávací software a také software pro rozlišení písma MyScript Stylus, vše v českém jazyce.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Projektor změní klasickou bílou tabuli na interaktivní dotykovou

 ■ Až desetibodové dotykové ovládání díky IR kameře a laserové cloně

 ■ K ovládání nejsou třeba žádné pomůcky – stačí prsty

 ■ Laserový modul je napájen přímo z projektoru – žádné další kabely

 ■ Ultrakrátká optika – obraz o úhlopříčce 89 " vytvoří z projekce ze vzdálenosti 

67 centimetrů

 ■ Součástí balení je i unikátní softwarový balíček

Záruka: 2 roky (s možností rozšíření)

Cena (bez DPH): 33 299 Kč

Použití produktu: Řešení Helios Mobile rozšiřuje možnosti informačního systému Helios Green a umožňuje zaměst nancům přístup do 

systému kdykoliv a odkudkoliv přes mobilní zařízení. To ocení především pracovníci, kteří tráví většinu času na cestách a u zákazníků, 

tedy manažeři, obchodníci a servisní technici. Mezi hlavní výhody patří zejména uspo kojení potřeb klientů přímo na jejich místě, zvýšení 

produktivity zaměstnanců a kvality pořizovaných dat. To vede ke zvýšení efektivity, zrychlení procesů, a tím k úspoře finančních pro-

středků.

Popis produktu: Helios Mobile je aplikace, která je klientem informačního systému, umožňující plnohodnotně pracovat s celým IS 

v mobilním zařízení. K aplikaci se uživatelé přihlašují pomocí svých uživatelských účtů systému Helios Green. V aplikaci mají uživatelé 

k dispozici veškeré potřebné agendy pro svou práci včetně nástrojů a funkcí – stejně jako v plném klientovi. Uživatelé mohou pořizovat, 

upravovat a prohlížet záznamy, pracovat s workflow i DMS, pořizovat fotografie či snímat GPS polohu. Samozřejmostí je přímé vytáčení 

telefonních čísel z aplikace, odesílání e -mailů, otevírání web stránek a polohy na mapě.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Zobrazení a vkládání libovolných dat 

z/do informačního systému

 ■ Podpora plného off -line režimu

 ■ Podpora zařízení s iOS i Androidem

 ■ Podpora akcí workflow – notifikace 

a upozornění

 ■ Nastavení aplikace a zpracovávaných 

dat přímo v Helios Green

 ■ Obousměrná práce s dokumenty 

(skeny dokumentů, fotografie…)

 ■ Podpora ukládání GPS

 ■ Otevřené řešení – rozsah funkcionality 

není licenčně omezen

Cena (bez DPH): závisí na počtu provozo-

vaných zařízení


