Miért érdemes a CleverClick szavazó csomagokat választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz?
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‐
‐

Mert megfelel a TIOP 1.1.1/07/1 kiírásnak!
Mert interaktív tábla üzemben is használható!
Mert konkurens interaktív táblákkal is futtatható!
Mert 19 féle activity és varázsló üzemben is futtatható!
Mert a CleverClick1 strapabíró, ütésálló modell!
Mert a CleverClick2 LCD modell digitális, eredmény visszajelző kijelzővel rendelkezik.
Mert bővíthető az alapcsomag!
Mert a szoftverei korlátlanul telepíthetőek, meglévő számítógépeken is!
Mert egyedülálló módon online, beépített tananyagmegosztó webadatbázist is tartalmaz!
Mert mindkét meghatározott csomagárban felszereltségtől függően, ingyenes szállítással, és
beüzemeléssel szállítjuk!

Tekintse meg termékeinket, kiírás szerinti sorrendben, tételesen!
CleverClick2 LCD – 30 fős szavazószett
30 db-os szett
Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között
Két irányú kommunikáció; alfanumerikus kijelző a kézikészüléken minimum 5 karakter megjelenítési lehetőséggel
Táblafüggetlen működési mód
Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver
Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból
Gyártó által támogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékelő szoftver
Névre szólóan lehet személyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anoním használatot is
Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver
Szabadon bővíthető rendszer

CleverClick1 – 30 fős szavazószett – SNI csomaghoz Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között
Táblafüggetlen működési mód
Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver
Min. 30 db-os szett
Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver
Szabadon bővíthető rendszer

A WEBMEGOSZTÓ WORDWALL SZOFTVER!
A konkurenseknél manuálisan begyűjtött tananyagokkal ellentétben, egy élő online adatbázist találunk minden
számítógépen, ahol a Lynx & Wordwall szoftver telepítésre kerül. Az adatvédelmi szabályoknak megfelelően a
tananyag mentése előtt döntheti el, hogy engedélyezi a tananyag megosztását vagy sem. A szoftver világszerte
használják, így a megfelelő ország-nyelv zászlóra klikkelve az adott nyelven nyithat meg tananyagokat.
A kereső segítségével csak azokat a tananyagokat nyitja meg online kapcsolattal, amit éppen keres. Magyarországon
több ezer tananyag készült már, melyeket a felhasználó lokálisan tovább formázhat, egészíthet ki saját igénye alapján.
Ez a legjobb megoldás, hogy egy tananyagot csak egyszer legyen szükséges megírni és az onnantól mindenki számára
elérhető, minden évfolyamnak évről-évre előhívható legyen. A szoftver célja, a tanár munkájának megkönnyítése!

Mindkét meghatározott csomagárban, ingyenes szállítással
és beüzemeléssel szállítjuk!
További információ:
Cleverboard & Cleverproducts Team
Telefon: +36-36-510-500
Fax: +36-36-510-501
info@cleverproducts.hu
www.cleverproducts.hu

Hivatalos árajánlat
/az árajánlat elektronikus úton készült, így aláírás és bélyegző nélkül is érvényes/
CleverClick2 LCD TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz – a pályázati kiírásnak megfelelően

CleverClick2 LCD szavazórendszer, Bruttó ár: 320.000,- Ft
Néhány érv a CleverClick2 LCD szavazórendszer mellett:
Minden kérdéstípust tartalmazó, eredmény elemző és kimutató magyar nyelvű szoftverrel szállítva!
Konkurens interaktív táblákkal is kompatibilis, tehát minden eddig megvett interaktív tábla mellé is megvásárolható!
DIGITÁLIS KIJELZŐVEL RENDELKEZIK!
A mobiltelefonokkal megegyező billentyűzet és karakter kiosztás, nem igényel betanulást az adatbevitel!
Rádiófrekvenciás működési elv, tehát nem kell szavazáskor a tábla vagy vevőegység felé irányítani.
USB 2.0 csatlakoztatás, így nagyon gyors!
Bővíthető az alapcsomag!
Ingyenes betanítás, telepítés!
CleverClick Wordwall szoftver.
Magyar nyelvű szoftver.
Osztály- és konferenciatermi használatra, megbízható, könnyen kezelhető.
24 hónapos elem élettartam normál oktatási használat mellett.
Könnyű űrlap jellegű tesztkérdések, egyéni és csoportos értékelési lehetőségekkel.
Az egyetlen rendszer, amely lehetővé teszi a standard és az előzetes hívástípusú szövegbevitelt.
Használja a szavazópad (gamepad) vezérlőt kategorizálja a kulcsszavakat, rendezze át a
mondatok vagy játsszon számjátékot

Szállítás, fizetés: szállítási szerződésben, pályázati kiírás alapján
Garancia: kiírás szerint, termékekre bontva
Tisztelettel:

CleverBoard Kft.
Tel: +36/36-510-500
Fax: +36/36-510-501
Pf.: 3301 Eger Pf370
www.cleverproducts.hu
info@cleverproducts.hu
Kelt: 2010-03-09

Hivatalos árajánlat
/az árajánlat elektronikus úton készült, így aláírás és bélyegző nélkül is érvényes/
CleverClick1 TIOP 1.1.1/07/1 SNI pályázathoz – a pályázati kiírásnak megfelelően

CleverClick1 szavazórendszer, Bruttó ár: 280.000,- Ft
Néhány érv a CleverClick1 szavazórendszer mellett:
Minden kérdéstípust tartalmazó, eredmény elemző és kimutató magyar nyelvű szoftverrel szállítva!
Konkurens interaktív táblákkal is kompatibilis, tehát minden eddig megvett interaktív tábla mellé is megvásárolható!
Strapabíró modell, ütésálló, nincs LCD kijelző
A mobiltelefonokkal megegyező billentyűzet és karakter kiosztás, nem igényel betanulást az adatbevitel!
Rádiófrekvenciás működési elv, tehát nem kell szavazáskor a tábla vagy vevőegység felé irányítani.
USB 2.0 csatlakoztatás, így nagyon gyors!
Bővíthető az alapcsomag!
Ingyenes betanítás, telepítés!
CleverClick Wordwall szoftver.
Magyar nyelvű szoftver.
Osztály- és konferenciatermi használatra, megbízható, könnyen kezelhető.
12 hónapos elem élettartam normál oktatási használat mellett.
Könnyű űrlap jellegű tesztkérdések, egyéni és csoportos értékelési lehetőségekkel.
Az egyetlen rendszer, amely lehetővé teszi a standard és az előzetes hívástípusú szövegbevitelt.
Használja a szavazópad (gamepad) vezérlőt kategorizálja a kulcsszavakat, rendezze át a
mondatok vagy játsszon számjátékot.

Szállítás, fizetés: szállítási szerződésben, pályázati kiírás alapján
Garancia: kiírás szerint, termékekre bontva
Tisztelettel:
CleverBoard Kft.
Tel: +36/36-510-500
Fax: +36/36-510-501
Pf.: 3301 Eger Pf370
www.cleverproducts.hu
info@cleverproducts.hu
Kelt: 2010-03-09

