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Тех Вижън 

Иновативни Решения за Образованието и Корпоративни Клиенти 

Интерактивно обучение 

Интерактивното обучение цели да създаде връзка между 
преподаватели и ученици, да повиши активността в часовете 
и да въведе учениците по-пълноценно в учебния процес, 
предоставяйки им възможността да бъдат активни участници 
в него и да изразят мнението си по дискутираните теми 
директно от мястото си, показвайки ги не само пред учителя, 
но и пред целият клас. Интерактивните решения позволяват 
на преподавателите да се фокусират върху основната си 
задача – да представи увлекателно и пълноценно материала, 
да задържат интереса на учениците, да сформират дискусия 

по поставените въпроси и да постигнат високо ниво на усвояване на материала още в самия час.  

Интерактивните дисплеи са едни от най-иновативните 
тъчскрийн устройства за образованието и корпоративните 
клиенти, заместващи изцяло белите дъски и старите 
концепции за съвещания и обучения. Те представляват 
един голям LCD дисплей с добавено закалено защитно 
покритие и тъчскрийн функционалност. За тяхната работа 
обикновено е необходима връзка с компютър, но нашите 
интерактивни решения на IIYAMA разполагат с вграден 
Android компютър и могат да работят самостоятелно, 
предоставяйки Out-of-the-Box решение. 

Предимства: 
- Кристален образ – високата яркост и контраст на LCD дисплеите позволяват да се постигне 
изключително качество на картината, както и наситени и живи цветове непостижими за другите 
подобни интерактивни устройства. 
- Дълъг живот и нисък TCO (Total-Cost-of-Ownership) коефициент – дългият животът на LCD панелите и 
минималните разходи, най-вече за на ел. енергия, са нищожни в сравнение с тези на интерактивните 
мултимедийни проектори, които имат по-къс живот на лампата и по-висока консумация на ел. енергия. 
- Безкрайно поле от функционалности – Получавате Out-of-the-Box решение, с което можете да 
започнете работа моментално, благодарение на безплатния преинсталиран към него софтуер. 
Дисплеите разполагат и с вградени мощни високоговорители, чрез които си спестявате 
допълнителното озвучаване на залата или учебната стая. В допълнение получавате опции за 
надграждане с богат набор от периферни устройства като камери, Slot-In компютри, Четци за 
пръстови отпечатъци и други… 
- Лесна употреба, без консумативи –  Дисплеите позволяват работа с пръст или писалка „стилус“ 
директно върху екрана, намалявайки разходи за консумативи като маркери, лепенки, препарати за 
почистване и др. 
- Независимост от околната среда – Не се притеснявате от осветеността на околната среда и 
презентирате идеите и уроците си в безшумна среда, заради дизайна без вентилатори. 
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Интерактивни дисплеи IIYAMA 

Японският професионалист IIYAMA предлага доказали се с времето 
интерактивни решения за образованието и корпоративния сектор. 
Размерите на устройствата започват от 65“, минават през 75“ и 
завършват на 86“. Резолюцията е огромната 4К UHD (3840x2160), а 
тъчскрийн технологията е усъвършенствана инфраред (PureTouch-IR) 
с възможност за натискане в до 20 места едновременно и едно от 
най-бързото време за регистриране на докосване в бранша. 
Изцяло обновената IIYAMA TExx04MIS-B1AG серия разполага с 
вграден компюър с тяхната iiWare 9.0 операционна система, базирана 
на Android, четири-ядрен A73 процесор, Mali G52 GPU, както и 4GB 
RAM памет и 32GB вътрешно място за съхранение. Заедно с 
вградения дву-бандов WiFi модул, Bluetooth функционалност, сензор 

за автоматично регулиране на яркостта, два 16W високоговорителя и 24/7 режим на работа получавате иновативно 
Out-of-the-Box решение. В допълнение новата серия разполага с USB-C порт, с който можете да свържете и зареждате с 
65W лаптоп към дисплея само с един кабел.  

TExx04MIS-B1AG серия идва с преинсталирани базови, но много интересни интерактивни софтуера: 
„Note” – изцяло обновен софтуер, който превръща дисплея в интерактивна бяла дъска с допълнителни 
функционалности като 3D фигури, експорт към облак и много др. 
„ScreenSharePro“ – изцяло обновен софтуер, който позволява споделяне на екрана на външен компютър/таблет върху 
дисплея, през локална мрежа, посредством AirPlay, ChromeCast и MiraCast (без нужда от допълнителни приложения) 
„WPS office“ – андроид базиран офис пакет ; „Browser” – 4K уеб браузър ; „Cloud Drive“ – опции за облачни дискове 

Друга функционалност на IIYAMA TExx04MIS-B1AG серия е, че в него може да се сложи OPS компютър, като 

допълнителна опция. Компютърът разполага с Windows® 10 IoT Enterprise, изключително мощен Intel® Core™ i5-8500, 

vPro, TPM процесор, 8GB DDR4 RAM и бърз 256GB M.2 SSD за съхранение на данни. Той поддържа аудио и видео с 

висока резолюция благодарение на вградената Intel HD Graphics 630 видеокарта и Ви предоставя възможността да 

използвате всички налични за Windows приложения, без излишни кабели и главоболия. 

Основни функционалности на интерактивните дисплеи на IIYAMA: 
- Базова работа с тъчскрийн дисплеите, Out-of-the-Box, Стартиране, 

Използване на екрана с интерактивни писалки 

- Писане, Рисуване, Триене, Различен цвят фонове, Геометрични 

фигури, Фон за различни предмети за образованието – Музика, 

Математика, Български език, Виртуална тетрадка 

- Работа с файлове (от дисплея) – отваряне, промяна, запис, 

изпращане и споделяне на всички видове офис файлове: Word, Excel, 

PDF, PowerPoint, Снимки, Видео или Аудио файлове 

- Работа с Интернет сайтове, Интернет връзки 

- Изпращане (Споделяне) на записаното / редактираното върху 

Интерактивния Дисплей съдържание към e-mail/Cloud 

- Споделяне на екрана на дисплея към свързани в мрежа устройства /еднопосочно и двупосочно/ 

Тех Вижън може да направи професионална консултация и демонстрация на интерактивните дисплеи и 

функционалностите им, както на място при нас (София, ул. Мюнхен 8), така и при Вас или клиента Ви.  

Повече информация можете да получите на имейл: sales@techvision-bg.com или на www.techvision-bg.com  

mailto:sales@techvision-bg.com
http://www.techvision-bg.com/

