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Zazwyczaj w szkołach nie ma potrzeby budowania kilku klas wyposażonych w laptopy, 

interaktywne tablice i innych drogie osprzęty. Często, by stworzyć multimedialną i do tego ą

tanią pracownią ę wystarczy projektor.

Więcej informacji  

o produktach firmy Epson:

www.epson.pl

Info

Jak pokazują badania ministerialnego Ośrod-

ka Rozwoju Edukacji tylko 16 proc. klas jest wy-

posażonych w projektor. Tymczasem dobrze 

dobrany, może być znakomitym narzędziem dy-

daktycznym, może zastąpić tablicę interaktywną, 

a na wielu lekcjach wyręczyć komputery. Nieste-

ty urządzenie to ciągle traktowane jest jak zwy-

kły wyświetlacz, kupowany na chybił tra$ł, bez 

sprawdzenia żywotności lamp, ich wydajności 

i prądochłonności, a przede wszystkim funkcjo-

nalności. Wystarczy wybrać ciut lepszy sprzęt, by 

zamienić zwykłą ścianę w multimedialną biblio-

tekę, pełną atrakcyjnych pomocy.

Dwa w jednym
Doskonałym przykładem takiego niedrogie-

go, trwałego i oszczędnego urządzenia jest co-

raz popularniejszy w szkołach model EB 420 

$rmy Epson. Popularny, bo oszczędny i wydaj-

ny. W dużej mierze to zasługa nowej, specjalnie 

zaprojektowanej przez specjalistów Epson lam-

py (Epson E-TORL). Co ją wyróżnia? Przede 

wszystkim to, że wytwarza więcej światła, zu-

żywając mniej energii. Jak wskazuje producent, 

urządzenie może działać w trybie ekonomicz-

nym nawet przez 6 tys. godzin. Dla porównania 

przeciętna żywotność lamp to 2-3 tys. godzin. 

Niektórzy producenci zalecają ich wymianę już

po 1,5 tys. godz. Cena lampy waha się w prze-

dziale od pięciuset do tysiąca i więcej złotych. 

Oszczędności są więc niebagatelne. Kolejne zło-

tówki zostaną w szkolnej kasie za sprawą bardzo 

wydajnego $ltra zamontowany w tym urządze-

niu. Działa on bez potrzeby ingerencji serwisu 

Oszczędnie,wydajnie,ciekawie

EB-420EB-420
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Te i inne urządzenia obejrzeć, wypróbo-

wać i zamówić można będzie na jednej 

z największych, ogólnopolskich konferencji 

edukacyjnych „Nowoczesne Technologie 

Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły 

i Administracji Publicznej”, która odbędzie 

się 17-19 października 2014 r. w Zespole 

Szkół Technicznych w Radomiu. 

Serdecznie zapraszamy!

nawet 5 tys. godz.To zaś oznacza lata bezawaryj-

nego działania.

Epson bardzo usprawnił też zarządzanie pro-

jektorem. Można go podłączyć do sieci, aby 

umożliwić zdalne sterowanie i monitorowanie 

żywotności lampy, temperatury oraz innych 

funkcji. Zysk to niższe koszty oraz krótszy czas 

potrzebny do konserwacji.

Co nie mniej ważne model ten jest bardzo ła-

twy w obsłudze, także kon#gurowanie odbywa 

się w sposób intuicyjny. Ciekawostką jest funk-

cja wyświetlania 3 w 1 przez kabel USB. To kolej-

ne udogodnienie dla prowadzącego lekcję, któ-

re umożliwia wyświetlanie obrazu, odtwarzanie 

dźwięku i sterowanie myszką. Ustawienie obrazu 

zajmuje kilka sekund dzięki pionowej i poziomej 

korekcji geometrii obrazu.

Gdy jednak to tego urządzenia podłączymy 

specjalny, interaktywny moduł (Epson ELP-

-IU03), lekcje będą jeszcze atrakcyjniejsze niż

z wykorzystaniem samego projektora. Moduł

bowiem sprawia, że każda powierzchnia staje 

się interaktywna. Nie potrzeba do tego ekranu 

czy tablicy, a często wystarczy kawałek białej 

ściany. Za pomocą dostępnego w zestawie pió-

ra cyfrowego można tworzyć i zapisywać notat-

ki oraz dodawać informacje.

Druk to też oszczędność
Obrazy zrzucone z projektora (bądź innego 

urządzenia) można wydrukować na oszczęd-

nych i bardzo wydajnych drukarkach. Z wybo-

rem optymalnej wielu dyrektorów ma jednak 

problem. Zazwyczaj sugerują się ceną samego 

urządzenia, a powinni przede wszystkim kosz-

tami jego użytkowania. Wiele tanich drukarek 

to jednorazówki, do których ciężko dobrać atra-

ment lub toner. Wiele, także tych markowych, 

kusi ceną zakupu ale odstrasza kosztami użytko-

wania (np. ceną zestawu tonerów sięgającą 700-

800 zł). O czym dowiadujemy się dopiero przy 

pierwszej wymianie zasobników z tonerem lub 

atramentem. Dlatego przed podjęciem decyzji 

warto sprawdzić, ile rzeczywiście będziemy mu-

sieli zapłacić za drukarkę. 

Atrament w modzie
I nie skreślać na starcie drukarek atramento-

wych, które coraz częściej wydajnością przebi-

jają laserowe odpowiedniki. Wiele modeli może 

pochwalić się jakością

druku, to są też bar-

dzo tanie w utrzymaniu 

(100 zł za komplet 

tuszów). Dosko-

nałym przykła-

dem tego typu 

urządzeń są mo-

dele z serii L #r-

my Epson. Wśród 

nich na szczególną

uwagę zasługuje dru-

karka L800, przeznaczona 

również do druku… zdjęć. Koszt stan-

dardowej odbitki (10x15 cm) to zaledwie 16 gr – 

o kilkanaście groszy niższy niż wż najtańszych la-

boratoriach foto. Wydajnością teą ż bije naż głowę

konkurencję. O jakości zdjęć drukowanych przy 

użyciu L800 żż świadczy fakt, że korzysta z niego wie-

lu zawodowych fotografów. Urządzenie wyposażo-

ne jest w sześć zasobników z atramentem, dzięki 

którym zdjęcia (ich wielkość może sięgać formatu 

A4) odwzorowują rzeczywiste kolory.ą

W szkołach znakomicie sprawdzą się też inne 

modele. L300 to bardzo ekonomiczna drukarka. 

Pojedynczy zestaw pojemnych tuszów wystarcza 

na wydrukowanie ok. 4 tys. stron czarno-białych 

i ok. 6,5 tys. stron w kolorze (a dzięki zapasowe-

mu zestawowi w zestawie startowym - nawet 12 

tys. stron), co przekłada się na wyjątkowo niski 

koszt wydruku w przeliczeniu na stronę, zarów-

no w jednym, jak i drugim przypadku. Podobną

wydajnością może pochwalić się też inny model 

z serii L. Epson L550 to wielofunkcyjne urzą-

dzenie, które dodatkowo umożliwia skopiowa-

nie jednej strony nawet w 99 egz.

Jak pokazują badania prze-

prowadzone przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, projek-

tor jest na wyposażeniu 

zaledwie 16 proc. klas

Info

wrzesień/pań ździernik 2014
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Może czasem zamiast kilkunastu serwerów, w kilkunastu szkołach wystarczy postawić 

jeden, dla całej gminy? Może zamiast kilku administratorów zatrudnić jednego, który 

zadba, by wszystko było spójne i  wydajne? Może czasem, zamiast kupować sprzęt, 

wziąć go w  leasing i po trzech, czterech latach mieć kolejny nowy pakiet urządzeń? – 

wskazuje Katarzyna Węglińska, B2B Account Manager 

Skrojone na miarę potrzeb

Lekcje z Samsungiem

Rozmawiał: 

Maciej Kułak

Nad koncepcją Smart City pracuje m.in. Kraków. Jak może 

wyglądać takie Smart City pod Wawelem lub np. w Łodzi?

Tak jak tego będą chcieli mieszkańcy. Wiem, 

że  to  brzmi trochę jak bajka przyszłości, gdy 

zestawiamy to wszystko z prozą życia – korka-

mi, niewydolną komunikacją miejską, dziura-

mi w chodnikach. Jednak dzięki technologiom 

życie w naszych metropoliach może być milsze, 

spokojniejsze, ciekawsze. Ale tylko, jeśli w bu-

dowę inteligentnych miast zostaną włączeni 

ich mieszkańcy. To  oni wiedzą najlepiej czego 

w mieście brakuje. To oni powinni zdecydować, 

czy w  pierwszej kolejności powinien powstać 

np. elektroniczne rozkłady jazdy na  przystan-

kach – dodatkowo zsynchronizowane z rozkła-

dami lotów lub godzinami odjazdów pociągów 

z  najważniejszych stacji kolejowych – czy też 

wspólny system zarządzania edukacją. Smart 

City powinno być skrojone na miarę potrzeb je-

go mieszkańców.

Kraków ale też i inne miasta przygotowują strategię 

budowy Smart City. Samsung mocno angażuje się 

w podobne projekty. Czym jest Smart City?

To  nowoczesna forma zarządzania miastem, 

w  której czynny udział biorą mieszkańcy. 

To miasto inteligentne, bardzo dobrze zarządza-

ne, doskonale zaplanowane, w którym żyje się 

lepiej i na rozwój którego, największy wpływ ma-

ją mieszkańcy. Doskonałym przykładem takiego 

Smart City jest Barcelona. I nie chodzi tu tylko 

o  elektroniczny system zarządzania np. komu-

nikacją miejską, ale przede wszystkim detale 

poprawiające komfort życia. Wyobraźmy sobie, 

że  idąc chodnikiem zauważymy niebezpieczną 

wyrwę. Robimy zdjęcie i podłączamy je do spe-

cjalnej aplikacji na naszym smartfonie. W ułam-

ku sekundy, o przeszkodzie zostaną poinformo-

wane odpowiednie służby.Tak to wszystko może 

wyglądać także w polskich miastach. Zaintere-

sowanie projektem Smart City, które 'rmujemy 

wraz z partnerami technologicznymi jest duże.


