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Dni Innowacji Samsung

Dzień Innowacji z Samsungiem
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Nowoczesna szkoła, w której uczniowie mogą korzystać z dotykowych monitorów inte-

raktywnych i telewizorów. Na korytarzach, zamiast korkowych tablic i naklejek, totemy 

elektroniczne. W klasach tablety, terminale i nowoczesne drukarki, które potrafią drukować 

dokumenty – np. zgromadzone w smartfonie. Do tego możliwość zdalnej komunikacji ze 

szkołami z całego świata. Taką szkołę mogli zobaczyć odwiedzający wystawę zorganizo-

waną podczas Dnia Innowacji Samsung.

Pod koniec maja stołeczny hotel Double Tree by 

Hilton na dwa dni zamienił się w prawdziwe centrum 

innowacji. To tu można było zobaczyć kompleksowe 

rozwiązania wspomagające edukację, uatrakcyjniają-

ce pobyt w hotelu czy poprawiające jakość leczenia. 

Redakcję magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie 

po wystawie oprowadziła Katarzyna Węglińska, B2B 

Account Manager z Samsunga.

 Spotkaliśmy się przy stoisku specjalnie przygoto-

wanym dla szkolnictwa. – To  wszystko po  to, by 

uczniom i nauczycielom pracowało się lepiej i cieka-

wiej – mówi przedstawicielka Samsunga.

 A  było na  co popatrzeć. Najnowsze monitory  

dotykowe, które, jak prognozuje Katarzyna Węglińska, 

mają szansę wypchnąć z  rynku tradycyjne, oparte 

na pracy projektora, tablice interaktywne. – Najważ-

niejsze zalety monitorów tej generacji to znakomita, 

nieosiągalna dla projektorów jakość obrazu Full HD 

i niskie koszty użytkowania oraz brak konieczności za-

ciemniania sali w trakcie prezentacji – wylicza.

Monitor pracujący w technologii LED nie wykorzy-

stuje rtęci i emituje mniej ciepła niż tradycyjne ekrany 

LCD. Dzięki temu zużywa mniej energii, może też dzia-

łać non stop bez groźby przegrzania. Ponadto technolo-

gia wykorzystywana w monitorach Samsung daje moż-

liwość podświetlenia określonych obszarów ekranu, 

dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i  jaśniejszy niż 

w przypadku innych monitorów czy projektorów.
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To niejedyne rozwiązanie pozwalające oszczę-

dzić pieniądze, których w szkołach jest nadal jak 

na  lekarstwo. – Przyszłość rysuje się też przed 

rozwiązaniami terminalowymi – prognozuje B2B 

Account Manager z Samsunga. – Uczeń nie bę-

dzie widział różnicy, a jednak terminale są znacz-

nie tańsze i w zakupie, i w trakcie użytkowania. 

Zużywają mniej prądu i są znacznie cichsze niż 

tradycyjne komputery.

Samsung zaprezentował też pracownię opartą 

o tablety i system do zarządzania nimi, który po-

zwala nauczycielowi kontrolować pracę uczniów, 

udostępniać treści i uatrakcyjnić lekcję. – W tym 

wszystkim trzeba pamiętać też o  odpowiednio 

wydajnej sieci – radzi Katarzyna Węglińska. 

Wędrujemy od strefy do strefy. W części me-

dycznej mamy okazję obejrzeć najnowszy ultra-

sonograf i propozycję sali szkoleniowej dla leka-

rzy i  studentów. – Nawet tu  wszystko kręci się 

wokół edukacji – przekonuje Katarzyna Węgliń-

ska wskazując na   systemy informujące, które 

mogą wyświetlać pełny obraz tego, co się dzieje 

podczas operacji – tak, by studenci na  bieżąco 

mogli podziwiać medyczny kunszt swoich wykła-

dowców.

 Zatrzymujemy się przy systemie wideokonfe-

rencji. – Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy łą-

czyć się ze szkołami na całym świecie, realizować 

wspólne projekty, uczyć się języków, a nawet pra-

cować na  tych samych dokumentach – wylicza 

Katarzyna Węglińska. – Wszystko w znakomitej 

jakości dźwięku i obrazu.

 Kolejny punkt przechadzki po największej 

sali hotelu Double Tree by Hilton to strefa biu-

rowa z  najnowszej generacji drukarkami. – 

Możliwość drukowania tylko z  dokumentów 

to przeszłość – przekonuje nasza przewodnicz-

ka z Samsunga. – Dziś wiele dokumentów trzy-

mamy w chmurze. Dlatego czymś naturalnym 

powinna być możliwość drukowania z  telefo-

nu, tabletu, z chmury. Bez względu na to, czy 

jesteśmy w zasięgu komputera, czy też nie, po-

winniśmy mieć możliwość wydrukowania  

dokumentu. 

Podobnie działa funkcja skanera. – Wrzucamy 

dokument na tacę urządzenia skanującego, a ono 

po  zeskanowaniu prześle elektroniczną kopię 

na nasze konto w chmurze – wyjaśnia Katarzy-

na Węglińska.
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 Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły 
się też telewizory hotelowe, które pozwalają na zarzą-
dzanie wyświetlanymi treściami. – Nazwa jest trochę 
myląca, tak naprawdę urządzenia te świetnie się 
sprawdzą także w klasie – przekonuje Katarzyna Wę-
glińska. – Mają specjalne blokady uniemożliwiające 
uczniom np. zmianę wyświetlanych treści. Dzięki 
technologicznym rozwiązaniom mogą być też świet-
nymi narzędziami informacyjnymi. Wyobraźmy so-
bie konieczność pilnego spotkania z  dyrektorem 
w  sali gimnastycznej. Wystarczy kilka chwil 
i na wszystkich telewizorach w szkole wyświetli się 
napis informujący o tym. Bez kartek na korytarzach, 
biegających dyżurnych i  radiowęzła. Po  cichutku, 
a  znacznie skuteczniej możemy informować o  pil-
nych wydarzeniach.

Podobnie działają elektroniczne totemy, których 
w szkołach ciągle mało. – A to znakomite narzędzie 
informacyjne – przekonuje reprezentantka Samsun-
ga. – Tu można umieścić listę wszystkich wydarzeń 
szkolnych z tygodnia czy miesiąca z dokładnymi wy-
tycznymi jak się tam dostać, jadłospis, ogłoszenia dy-
rektora. Wszystko podane w atrakcyjnej i niezwykle 
czytelnej formie.

 Imponująco prezentowało się też inne stoisko – 
poświęcone bezpieczeństwu. – Prezentujemy tu ka-
mery najnowszej generacji o rozdzielczości Full HD 
– mówi Katarzyna Węglińska. – Dzięki nim i specjal-
nej ściance wideo, która służy do podglądu każdego 
monitorowanego miejsca w  tym samym czasie, 
znacznie lepiej zadbamy o  bezpieczeństwo dzieci 
oraz sprzętu. Te urządzenia są przetestowane i  na-
prawdę bardzo wydajne. 

Ścianki wideo są regulowane i mogą składać się 
z  jednego lub nawet 16  monitorów. – Mysz się nie 
prześliźnie – zapewnia.

 Spacer po wystawie kończymy przed gigantycznym 
95-calowym monitorem. – To premiera tego rozwiąza-
nia, które sprawdzi się nawet w dużych salach konfe-
rencyjnych – zapewnia Katarzyna Węglińska.

Pierwszy raz widzieliśmy na monitorze modelkę 
w rozmiarze… 1:1 
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