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Por amor… à
educação
Tempo dedicado ao ensino reduzido. A
preparação da aula exige tempo. A
tecnologia por vezes é uma barreira... esta
é a realidade que muitas escolas
enfrentam hoje em dia. Para além de
todos estes desafios, por vezes se
deparam ainda com a escassez de fundos
disponíveis e a consequente necessidade
de investir mais em projetos que facilitem
a vida dos professores... em vez de tornála mais difícil.
Face a estes desafios, a Promethean desenvolveu o
ActivPanel Elements Series, para responder a todas estas
necessidades.
Graças à experiência adquirida durante mais de 20 anos no
desenvolvimento de tecnologias que melhoram o ambiente
de ensino e aprendizagem, a nossa visão é baseada no
feedback dos nossos utilizadores e o conhecimento que
temos do mercado, o que nos permite oferecer soluções
avançadas e flexíveis para a sala de aula que abordam
directamente as necessidades dos professores,
responsáveis dos centros educativos e profissionais de TIC.
Concentrámo-nos em cada pormenor para lhe oferecer uma
solução simples, intuitiva e extremamente poderosa para a
sala de aula.

Concebido e pensado
para a sala de aula

Tecnologicamente inteligente
O ActivPanel Elements Series é 'Plug & Play' por predefinição, o que facilita muito a
sua utilização imediata na sala de aula.
Um maior envolvimento dos alunos é conseguido através do poderoso dispositivo
Android 8 incorporado, que fornece fácil acesso a aplicações didáticas e conteúdos
intuitivos. Para além disso, opções adicionais personalizáveis simplificam
consideravelmente a gestão informática.

Intuitivo e ergonómico
O ActivPanel Cobalt e Titanium proporcionam uma experiência de utilização intuitiva
através de um menu unificado que permite uma navegação rápida e simplificada, com
fácil acesso a configurações como o controle de volume, seleção da fonte, acesso a
ficheiros, aplicações e outras funcionalidades integradas no ActivPanel.

ActivPanel Elements Series
Um ecrã interativo pensado por
professores, desenvolvido pela
Promethean... e apreciado pelo mundo
da Educação.
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Experiência de escrita natural
Conscientes da importância da escrita na aprendizagem, desenvolvemos a tecnologia
Vellum que oferece uma experiência de escrita natural e precisa. Escrever no
ActivPanel é tão natural como escrever no papel.

Aprendizagem imediata
Disfrute da aprendizagem imediata através da aplicação Quadro Branco Instantâneo
(Promethean Whiteboard). Crie lições atraentes e interativas em uma página em
branco infinita, sem a necessidade de se conetar a um computador.

Aplicações ao seu alcance
No Promethean Locker, encontrará todas as suas aplicações Android. Para além da
gama de apps pré-instaladas, pode igualmente descarregar uma grande variedade de
aplicações didáticas a partir da Promethean Store. A Promethean Locker poupa tempo
e simplifica o uso da tecnologia na educação, oferecendo um único local onde pode
instalar, aceder e gerir aplicações.

Baixo custo de manutenção
Com a certificação Energy Star e o facto de não ser necessário substituir lâmpadas
como é o caso das tecnologias de video projeção mais antigas, fazem do ActivPanel
Elements Series a escolha tecnológica mais vantajosa e rentável a longo prazo e,
consequentemente, um investimento de valor mesmo quando o orçamento é mais
limitado.

Pensado para
utilização
colaborativa
Menu unificado

O novo menu unificado do ActivPanel coloca todas as
ferramentas mais utilizadas ao alcance do professor,
tornando-se assim mais fácil alternar entre conteúdos e
recursos.

Maior Interatividade

Professores e alunos podem colaborar até um máximo de
20 pontos de contato em simultâneo, seja com caneta,
dedo ou apagando com a palma da mão. A tecnologia
inteligente de rejeição da mão reconhece quando um
utilizador está apenas a apoiar-se na tela, permitindo
assim uma escrita com toda a confiança.

Duplicação de dispositivos

Graças à funcionalidade duplicação de dispositivos
(Mirroring), o professor pode conetar-se aos
equipamentos móveis dos alunos e espelhar os
conteúdos directamente no ActivPanel, a partir de
qualquer ponto da sala de aula.

Projetado para o ensino
A nossa longa experiência no mundo digital, permitiu-nos projetar e desenvolver soluções inovadoras que
respondem plenamente às necessidades do setor da educação. O ActivPanel Elements Series é fornecido
com duas soluções de software premiados à sua escolha:

Prepare e partilhe as suas aulas interativas
utilizando este premiado software educacional,
incluído gratuitamente no ActivPanel. Sem
subscrições, nem custos ocultos.

O software de nova geração para criar e
partilhar lições baseado na nuvem, que
fornece ferramentas de colaboração
avançadas e recursos interativos nos quais
pode aceder a qualquer momento e a partir de
qualquer lugar.
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Dois sensores de proximidade

O ActivPanel Titanium reativa-se automaticamente quando
alguém entra na sala. Os professores podem começar a
trabalhar de imediato, bastando apenas tocar com o dedo
em qualquer parte do ecrã.

Som estereofónico

O altifalante frontal com som grave reforçado do
ActivPanel, oferece áudio de grande alcance e qualidade
excepcional.

Wi-Fi® e Bluetooth® para melhorar a
conetividade

Oferece a flexibilidade para atender a diferentes
necessidades de rede e mais mobilidade na sala de aula.
O Bluetooth facilita a conexão com acessórios e hardware
baseado no STEAM, tais como robôs e sensores de
laboratório.

All-in-one e conetado

O ActivPanel Titanium oferece velocidade, segurança e a
fiabilidade do sistema operativo Android 8 integrado, com
4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e integração
com Gigabit LAN.
As especificações variam de acordo com o modelo e nem todas as características
estão disponíveis em todos os modelos. Consulte as folhas de especificações de
cada produto para mais informações.

Desenhado para oferecer
flexibilidade
Na Promethean, entendemos que cada escola é
única e, por isso, colocámos à sua disposição
uma série de opções informáticas adicionais que
permitem personalizar o ActivPanel Elements
Series de acordo com as necessidades de cada
estabelecimento de ensino.
Configure ActivPanel Elements Series de acordo
com a infra-estrutura de rede da sua escola...
poderá escolher entre o Google Chromebox,
ActivConnect OPS-G ou ActivConnect OPS-M
para criar uma infra-estrutura TIC, de acordo com
sua própria estratégia.
Necessita mover a sua tecnologia de ensino? O
ActivPanel Elements Series pode ser combinado
com soluções de montagem muito versáteis, que
lhe permitem mudar livremente o ecrã interativo
para o lugar pretendido... e fixá-lo firmemente e
com toda a segurança antes de iniciar a aula.

Concebido
para as escolas
Projetado e desenvolvido para escolas, o ActivPanel Elements Series está disponível em vários modelos
para adaptar mais facilmente às necessidades de cada estabelecimento de ensino, orçamentos e
prioridades das instituições:

70’’
4K

75’’
4K

86’’
4K

A nossa solução mais poderosa
para a sala de aula, concebida para
professores.

65’’
4K

75’’
4K

86’’
4K

O nosso ecrã interativo
pensado para a sala
de aula moderna.

65’’
4K

75’’
4K

86’’
4K

O nosso ecrã interativo
indispensável para o
ensino e aprendizagem.
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