Ennyire nem lehet bonyolult a választás!
Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak
azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek!
Mózesnek meg kellett másznia a Sínai-hegyet a tízparancsolatért.
Önöknek most könnyebb dolguk lesz, igaz ezek nem is parancsok, csupán tanácsok,
de remélem, sokuknak válik hasznára!
Smart-ra fel!

Üdvözlettel:

Pál Tibor

Hasznos tanácsok interaktív tábla választás elıtt
Miért pont Smart Board?
Az interaktív táblát, mint eszközt a Smart Technolgies vállalat fejlesztette ki és
szabadalmaztatta 25 évvel ezelıtt. Az eltelt negyedszázad alatt az összes
konkurens gyártó együttesen sem adott el annyi interaktív táblát, mint amennyi
Smart Board talált gazdára. Ha semmilyen más szempontot nem vizsgálnánk, már
ez is elég megnyugtató egy jó döntéshez.
Mitıl más a Smart Board?
A Smart számtalan innovációval biztosítja folyamatos piaci elınyét a vetélytársak
elıtt. Ezeket felsorolni igen hosszadalmas volna, de egyetlen gondolatban
összefoglalható: A Smart Board használata hihetetlenül egyszerő! Ezt egyetlen
módszerrel tudja hitelesen ellenırizni, ha kipróbálja! Azt tanácsolom, döntés elıtt
feltétlenül próbálja ki minden szóba kerülı gyártó termékét, és csakis ezután
vásároljon interaktív táblát! (csakis hozzáértı szakembertıl kérjen bemutatót,
fogadjon el tanácsot!)
Mitıl több az intelligens tolltartó és az érintés felismerés?
Az interaktív tábla használatának sebessége, egyszerősége alapvetıen befolyásolja
a vele folytatott munka gördülékenységét, hatékonyságát. Az intelligens tolltartó
és az érintés felismerés együttesen lehetıvé teszik, hogy a tábla külsı beavatkozás
vagy parancs nélkül, a felhasználó szándéka szerint folyamatosan mőködjön toll,
törlı vagy egér funkcióban. Egyszerően és gyorsan!

Lépjen kapcsolatba velünk!
e-Talentum, n.o., Farská lúka 38, 986 01 Fiľakovo
Telefon: 0907 322975 * e-mail: talentum@talentum.sk

Az én táblám nagyobb…
Vigyázat! Mint sok más téren, itt sem csupán a méret a lényeg! Az valóban fontos,
hogy a tanteremnek megfelelı mérető táblát válasszunk! Azonban az roppant
lényeges, hogy a Smart Board interaktív táblák minden négyzet millimétere
interaktív felület. Ez azért lehetséges, mert méretük pontosan megfelel a vetítési
szabvány méreteknek, amivel a projektorok vetíteni képesek. Más gyártók gyakran
adnak meg olyan méreteket, amely ugyan nagyobbnak tőnhet, de valójában nem
lehetséges a képet rájuk „szabni”!
Fontos a tábla felülete is!
A Smart Board interaktív táblák felületét vetítésre optimalizálták. Ez egy nagyon
lényeges tulajdonság, aminek azonban ára van! Az optimális fényeloszlás
érdekében ezek a táblák „recés” felületőek. Ezért viszont szárazon törölhetı
filcekkel kevésbé jól használhatók. Pontosabban a letörlésük csak nagyon tiszta
szivaccsal vagy nedves törléssel biztosítható maradéktalanul.
A Smart két felülettípussal gyárt táblákat. Az egyik az érintés érzékeny
úgynevezett „puha” táblák, míg a másik, a mágnesezhetı felülető, kemény táblák.
Mindkét felület tökéletesen ellenálló és tartós – melyet szigorú öregedési,
elhasználódási vizsgálatok igazolnak – de más elven mőködnek. Én a puha táblákat
szeretem, mert ezek az érintés, a fizikai benyomódás hatására mőködnek, és ez
közelebb áll a megszokott krétás vagy filces használat érzéséhez.
Megbízhatóság
A Smart Board eddigi legnagyobb példányszámban eladott interaktív táblájának, a
600-as sorozatnak kevesebb, mint 0,025% a meghibásodási valószínősége. Vagyis
4.000 táblából átlagosan egy táblával kapcsolatban merül fel valamilyen probléma.
Ez egyrészt a kiforrott technológiának, másrészt a rendkívül szigorú ellenırzési
rendszernek köszönhetı.
A vetítés szerepe
Napjainkban szerencsére a közeli, ultra közeli vetítık kiszorítják a mennyezeti
konzollal történı vetítést (asztalról csakis ideiglenes jelleggel szabad vetíteni!).
Ezek a berendezések már sokkal kisebb árnyékot vetnek a felületre, és kevésbé
zavaró a szembe világítás hatása. Az ultra közeli vetítık gyakorlatilag már nem
világítanak a szemünkbe és szinte nem is érzékelhetı az árnyékuk. Minél közelebbi
a vetítés, annál jobban kell ügyelnünk a készülék minıségére, és a felszerelés
szakértelmére!
A felszerelés jelentısége
Még a legkiválóbb Smart Board interaktív táblát is el lehet rontani egy kontár
szerelési munkával! Egy iskola szemszögébıl nézve az a jó megoldás, ha egy
tökéletesen felszerelt és beüzemelt eszköz együttest vesz át a szállítótól. Ezzel
biztosítható, hogy a használó tanárnak semmi más dolga nem lesz, mint
bekapcsolnia az eszközt és gondtalanul használni! (A beüzemelésnek részét kell
képezze a felhasználó számítógépén a legális szoftverek telepítése!)
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Honnan tudjuk, hogy jó munkát végeztek a szerelık?
Egy jól felszerelt és beüzemelt tábla használatba vételéhez épp annyi idıre van
szükség (jellemzıen 1-2 perc), mint amíg a számítógépet bekapcsoljuk. A képnek a
tábla teljes felületén és torzításmentesen kell megjelennie. Ha ezt tapasztaljuk,
jól választottunk!
Ha hordozható számítógépet használunk, esetleg váltogatva más-más számítógépet,
elıfordulhat, hogy a bekapcsolást követıen kalibrálni kell a táblát. Egy Smart
Board esetében ez további legfeljebb 30 másodpercet „rabolhat el” az órából!
(Egy gondos szerelést követıen nem maradnak kósza kábelek és nem vezetnek
olyan helyen vezetéket – még csatornában sem -, ahol az balesetveszélyt idézhet
elı.)
Milyen garanciák várhatók el ezektıl az eszközöktıl?
A Smart Board táblákra (kivétel a 480-as sorozat) 5 év garanciát vállal a gyártó! Ez
úgy gondolom elegendı és megnyugtató, bár a táblák általában ennél hosszabb
ideig is gondtalanul használhatók. A projektoroknál már jelentıs eltérések
tapasztalhatók. Azt gondolom, olyan modellt nem célszerő választani, melyre
legalább 3 év garanciát nem vállal a gyártója. Ez azonban nem a lámpa garancia,
mely külön kezelendı! Az egy éves (12 hónap) lámpa garancia minimálisan
elvárható, de elınyösebb, ha 24 vagy 36 hónap gyártói!!! garanciát tudnak mellé
kínálni.
Az idı próbája…
Végül, de nem utolsó sorban! Interaktív táblát nem holmi szeszélyes hóbort alapján
vásárolnak az iskolák, hanem hosszú távú céljaik vannak ezzel az eszközzel. Ezért
roppant fontos, hogy a fenti tulajdonságok, úgy, mint megbízhatóság, egyszerő
kezelhetıség, tartósság, folyamatos fejlesztések és magas szakmai színvonalú
felhasználói támogatás még sok - sok évig garantáltak legyenek. Erre ugyan nehéz
garanciát kínálni, de talán az elmúlt 25 év folyamatos szakmai sikere, a több millió
elégedett felhasználó alapot adhat a további bizalomhoz!

Természetesen még további szempontokat is figyelembe vehetünk a döntés
elıkészítésnél, de ha legalább a felsoroltakat számba vettük, már „nagyon mellé
biztosan nem nyúlhatunk”!

Amennyiben úgy érzik, Önöknek a Smart Board lenne a megfelelı választás vagy
épp a döntéshez volna szükségük segítségre, forduljanak hozzánk bizalommal!
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