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Sprzęt

Projektory, tablice interaktywne czy monitory dotykowe – to  urządzenia, które coraz 

częściej i coraz większym strumieniem trafiają do polskich szkół. Nauczyciele coraz lepiej 

radzą sobie z ich wykorzystaniem podczas lekcji, a dla uczniów taki sposób prowadzenia 

zajęć jest nie tyle nowoczesny, co naturalny. Firmy tworzące nowoczesne technologie 

prześcigają się w udoskonalaniu sprzętu, który możemy z powodzeniem wykorzystywać 

w szkole, tworzą też udogodnienia powodujące, że praca staje się z jednej strony łatwiej-

sza, a z drugiej – daje większe możliwości interakcji z podopiecznymi.

Dobrze zaprezentowana 
lekcja z wePresent

Jednym z pomysłów na pełniejsze wykorzystanie 

elektroniki, która już w szkole jest, a także tej, która 

spoczywa w kieszeniach uczniów, jest bezprzewodo-

wy system prezentacyjny wePresent – WiPG (Wire-

less interactive Presentation Gateway). 

Umożliwia podłączenie – bez użycia kabli – 

komputera, tabletu czy nawet zwykłego smartfona 

z projektorem, tablicą interaktywną lub monitorem. 

Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu, które speł-

nia także funkcję bezprzewodowego punktu dostę-

powego WiFi (ang. access point), nauczyciel może 

wyświetlać obraz i dźwięk (w jakości HD) ze swoje-

go urządzenia bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, 

na np. tablicy. I to bez problemów z plączącymi się 

kablami. Urządzenie umożliwia też zdalny dostęp 

do pulpitu i kontrolę nad komputerem za pomocą 

np. tabletu (dzięki darmowej aplikacji SidePad do-

stępnej na platformy Android i iOS). Jeśli ucznio-

wie mają do dyspozycji własne urządzenia (tablety, 

komputery, smartfony), nauczyciel może udostępnić 

im podgląd własnej prezentacji z poziomu przeglą-

darki i  pozwolić im zapisywać kopie prezentowa-

nych slajdów. 

Urządzenie pozwala na  równoczesne wyświe-

tlenie na monitorze obrazów z czterech urządzeń. 

To doskonałe udogodnienie dla nauczyciela, który 

w prosty sposób może np. porównać prace uczniów. 

A to wszystko możliwe jest zarówno na kompute-

rach z systemem Windows, jak i MacOS, i  to bez 

konieczności instalowania oprogramowania – dzię-

ki funkcji Plug&Show. Urządzenie wspiera jedno-

czesną pracę do 64 użytkowników, co w warunkach 

szkolnych jest zupełnie wystarczające. W przypadku 

urządzeń mobilnych, wePresent obsługuje zarówno 

te wykorzystujące Androida, jak i iOS. A to daje na-

uczycielowi prawie nieograniczone możliwości wy-

korzystania urządzenia w szkolnej rzeczywistości.

Urządzenie sprawdzi się też w  pracowniach, 

w których uczniowie nie mają dostępu do tabletów 

czy komputerów. Dzięki wePresent nauczyciel może 

udostępnić własne urządzenie, np. tablet, podejść do 

ucznia i poprosić o dokończenie zadania, dorysowa-

nie jakiegoś elementu czy uzupełnienie brakujących 

treści. Wszyscy w klasie zobaczą efekt jego starań od 

razu na tablicy. 

Urządzenia, których obraz transmitowany jest 

bezprzewodowo do monitora czy projektor pozo-

stają w pełni funkcjonalne. Możemy zatem, prowa-

dząc zajęcia związane np. z  fotogra%ą, rysunkiem 

sza, a z drugiej – daje większe możliwości int z drugi

  WiPG (Wireless interactive 

Presentation Gateway)

Specjalnie dla naszych 

Czytelników mamy 30  

urządzeń w promocyjnej, naj-

niższej na rynku cenie:  

WiPG-1000 – 1149 zł, 

WiPG-1500 – 2099 zł

Transport gratis!

Formularz zamówienia na  

www.edufakty.pl 

i www.tedka.pl 
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komputer/serwer

projektor, tablica interaktywna, 

monitor dotykowy

laptop

urządzenia mobilne

czy �lmem – od razu wyświetlać prace poszczegól-

nych uczniów czy grup uczniowskich i na gorąco je 

komentować. 

Wyższa wersja wePresent (WiPG-1500) została 

ulepszona – dodano nowe funkcje, m.in adnotacji, 

dzięki której użytkownicy mogą nanosić notatki 

bezpośrednio na  ekranie wyświetlacza lub tablicy 

interaktywnej – bez dodatkowych urządzeń. W ze-

stawie z WiPG-1500 znajduje się bezprzewodowy 

tablet AirPad wraz z  rysikiem, który umożliwia 

zdalną kontrolę nad prezentacjami i podłączonymi 

komputerami, a także, co bardzo ciekawe, wykorzy-

stanie zwykłego ekranu z projektorem czy telewizo-

ra jako tablicy (w trybie DirectDraw).

 Schemat WiPG 

Główne funkcje

SidePad 
Kontroluj prezentację na PC lub Mac  

za pomocą urządzenia z systemem 

Android.

WiFi-Doc
Wysokiej jakości prezentacje za pomocą 

systemów iOS i Android (Word, Excel, 

PTT, PDF, Fotografir, Screenshot).

DoWiFi 
Bezprzewodowe prezentacje dla 

systemów Win i Mac (Win: XP/Vista/7/8, 

Mac: 10.6, 10.7, 10.8).

Projekcja 4 do 1 
Wyświetlaj cztery ekrany PC/Mac lub 

zawartość WiFi-Doc na jednej 

prezentacji.

SNMPv3
Aktualizacja firmware przez FTP.  

Poprawa zdalnego SMTP do obsługi 

wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kontrola użytkowników
Funkcja kontroli konferencji może być 

zabezpieczona hasłem. Moderator 

kontroluje, kto wyświetla swój ekran. 

Moderator może porównać do czterech 

ekranów obok siebie.

WebSlides 
Przesyłaj slajdy do swojego urządzenia 

za pomocą Wi-Fi i przeglądarki. 

Oglądający mogą zapisywać slajdy 

i robić notatki. Slajdy mogą być 

zabezpieczone hasłem.

Pobierz QR kodem

Promocja


