Tantermi csomag ajánlatok:
TIOP pályázatokhoz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mielőtt elolvasná ajánlatainkat, kérjük tekintse meg néhány 2011 évi TIOP 1.1.1/07 referencia iskolánkat.
Taktabáj: http://cleverproducts.hu/referenciak/taktabaj
Füzesgyarmat: http://cleverproducts.hu/referenciak/fuzesgyarmat
Eger: http://cleverproducts.hu/referenciak/eger
Gelej: http://cleverproducts.hu/referenciak/gelej
Mezőnagymihály: http://cleverproducts.hu/referenciak/mezonagymihaly
További referenciák itt!> http://www.cleverproducts.hu/referenciak/tiop-1-1-1-07-1.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------VÉGFELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE MINDEN CSOMAGHOZ TARTOZÉK AZ ONLINE TANANYAGADATBÁZIS SZOFTVER, 5
ÉVES HELYI TÁMOGATÁSSAL!
VISZONTELADÓ PARTNEREINK RÉSZÉRE PEDIG A PARTNERKEDVEZMÉNYEK MELLETT FINANSZÍROZÁSRA
VONATKOZÓ MEGOLDÁSSAL IS SZOLGÁLUNK.
KÉRJÉK AJÁNLATUNKAT: info@cleverproducts.hu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termékeink és szolgáltatásaink mindenben megfelelnek a TIOP műszaki követelményeknek!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hivatalos árajánlat
/az árajánlat elektronikus úton készült, így aláírás és bélyegző nélkül is érvényes/ Clever
tantermi csomagok TIOP 1.1.1/11 és TIOP 1.2.5 pályázathoz – a pályázati kiírásnak
megfelelően
A tantermi csomag tartalmazza a szállítást, telepítést és betanítást is.
Országszerte már több mint 600 leszállított iskolai felhasználó bizonyítja az interaktívtábláink kiváló minőségét és
díjnyertes szoftvereink egyszerű, tanárbarát kezelhetőségét.
Referenciánkat megtalálja weboldalunkon: http://www.cleverproducts.hu/referenciak/tiop-1-1-1-07-1.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLEVERBOARD ECOBoard 78" - KOMPLETT TANTERMI CSOMAG - TIOP 1.1.1/11 PÁLYÁZATHOZ

Előnyök:
Csomag ár:

Tollal vezérelhető
tábla

810.000,- Ft
(648.000 Ft + ÁFA)

Kemény,
zománcacél
mattosított
felület!

Termékbontás,
A fix, fali szerelésű CleverBoard ECO 78" - 198cm képátló - interaktív
tábla tantermi csomag részei:

10 év garancia

Integrált
projektortartó
konzollal

- CleverBoard EcoBoard 78" interaktív tábla – tollal vezérelhető

bruttó árban:

Méret: 1230x1700 x 70mm, aktív felület: 1200 x 1600mm

CleverBoard ECO
tábla

- Integrált fali konzol projektorhoz

szett: 310.000,-

- Sahara fali kábelkit fali csatlakozódobozzal

Árnyékolásmentes
vetítő

- Projektor beépített hangszórókkal – extra közeli vetítés

- Hitachi vetítő

- Notebook Windows7 operációs rendszerrel

konzollal: 300.000,-

- Lynx edukációs szoftver integrált Wordwall 2.1 R70 szoftverrel
3000 izzó üzemóra
normál üzemben

Lynx & Wordwall
feladatgeneráló
magyar nyelvű
szoftverrel

19 féle feladatgeneráló és varázsló szoftverrel

- Notebook

http://www.cleverproducts.hu/termekek/interaktiv-tabla-szoftver/lynx4.html

szoftverekkel:

Kisfilmek, bemutatók:
http://www.cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html
Termék weboldal: www.cleverproducts.hu

Integrált, online
tananyag adatbázis

KIEGÉSZÍTŐ AJÁNDÉK TARTOZÉK ALAPKIÍRÁSON FELÜL:
Szoftverbe épített, lokálisan szerkeszthető
online tananyag webadatbázis!

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

200.000,-

CLEVERBOARD ECOBoard PRO 78" - KOMPLETT TANTERMI CSOMAG - TIOP 1.1.1/11 PÁLYÁZATHOZ
Előnyök:
Tollal vezérelhető
tábla
Csomag ár:
Kemény,
zománcacél
mattosított
felület!

1.040.000,- Ft
(832.000 Ft + ÁFA)

10 év garancia A fix, fali szerelésű CleverBoard ECO PRO 78" - 198cm képátló - interaktív
tábla tantermi csomag részei:
- CleverBoard EcoBoard PRO 78" interaktív tábla – tollal vezérelhető
Integrált
projektortartó
konzollal

Méret: 1230x1700 x 70mm, aktív felület: 1200 x 1600mm

Termékbontás,
bruttó árban:

- Integrált fali konzol projektorhoz
Árnyékolásmentes
vetítő
3000 izzó üzemóra
normál üzemben
Lynx & Wordwall
feladatgeneráló
magyar nyelvű
szoftverrel
Diák vagy tanári
kézi tábla

- Sahara fali kábelkit fali csatlakozódobozzal

CleverBoard ECO PRO
tábla

- Projektor beépített hangszórókkal – extra közeli vetítés

szett: 540.000,-

- Notebook Windows7 operációs rendszerrel
- Lynx edukációs szoftver integrált Wordwall 2.1 R70 szoftverrel

- Hitachi vetítő

19 féle feladatgeneráló és varázsló szoftverrel

konzollal: 300.000,-

http://www.cleverproducts.hu/termekek/interaktiv-tabla-szoftver/lynx4.html
Kisfilmek, bemutatók:

tartozékként

http://www.cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html
Sztereó hangszóró
pendrive funkcióval

Termék weboldal: www.cleverproducts.hu
KIEGÉSZÍTŐ AJÁNDÉK TARTOZÉKOK ALAPKIÍRÁSON FELÜL:
1db CleverPad3 wifi kézitábla - vezetéknélküli palatábla

Integrált, online

1db Professional hangszóró (32W), 3db csatlakoztatható
pendrive funkcióval

tananyag adatbázis

Szoftverbe épített, lokálisan szerkeszthető
online tananyag webadatbázis!

5 éves tanári
felügyelet csomag

5 ÉVRE TERJEDŐ HELYI KARBANTARTÁSI ÉS TANÁRI
FELÜGYELET CSOMAGGAL!

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

- Notebook
szoftverekkel:
200.000,-

CLEVERTRACKER ECO 82" - KOMPLETT TANTERMI CSOMAG - TIOP 1.1.1/11 PÁLYÁZATHOZ

Csomag ár:

Előnyök:

810.000,- Ft

Kemény felületű,
tollal vezérelhető
tábla

(648.000 Ft + ÁFA)

5 év garancia

Termékbontás,
bruttó árban:

Integrált
projektortartó
konzollal

A fix, fali szerelésű CleverTracker ECO 82" - 209cm képátló - interaktív
tábla tantermi csomag részei:
- CleverTracker 82" interaktív tábla – tollal vezérelhető
Méret: 1660 x 1270 x 30mm, aktív felület: 1600 x 1200mm

CleverTracker ECO
tábla
szett: 310.000,-

- Integrált fali konzol projektorhoz
Árnyékolásmentes
vetítő
3000 izzó üzemóra
normál üzemben

- Sahara fali kábelkit fali csatlakozódobozzal
- Projektor beépített hangszórókkal – extra közeli vetítés

19 féle feladatgeneráló és varázsló szoftverrel
http://www.cleverproducts.hu/termekek/interaktiv-tabla-szoftver/lynx4.html
Kisfilmek, bemutatók:
http://www.cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html
Termék weboldal: www.cleverproducts.hu
Integrált, online
tananyag adatbázis

konzollal: 300.000,-

- Notebook Windows operációs rendszerrel
- Lynx edukációs szoftver integrált Wordwall 2.1 R70 szoftverrel

Lynx & Wordwall
feladatgeneráló
magyar nyelvű
szoftverrel

- Hitachi vetítő

KIEGÉSZÍTŐ AJÁNDÉK TARTOZÉK ALAPKIÍRÁSON FELÜL:
Szoftverbe épített, lokálisan szerkeszthető
online tananyag webadatbázis!

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

- Notebook
szoftverekkel:
200.000,-

CLEVERTRACKER PRO 82" - KOMPLETT TANTERMI CSOMAG - TIOP 1.1.1/11 PÁLYÁZATHOZ
Előnyök:
Csomag ár:
Kemény felületű,
tollal vezérelhető
tábla

1.040.000,- Ft
(832.000 Ft + ÁFA)

5 év garancia
Integrált
projektortartó
konzollal

Árnyékolásmentes
vetítő
3000 izzó üzemóra
normál üzemben

A fix, fali szerelésű CleverTracker PRO 82" - 209cm képátló - interaktív
tábla tantermi csomag részei:

Termékbontás,

- CleverTracker 82" interaktív tábla – tollal vezérelhető

bruttó árban:

Méret: 1660 x 1270 x 30mm, aktív felület: 1600 x 1200mm
- Integrált fali konzol projektorhoz
- Sahara fali kábelkit fali csatlakozódobozzal

Lynx & Wordwall
feladatgeneráló
magyar nyelvű
szoftverrel

CleverTracker PRO
tábla
szett: 540.000,-

- Projektor beépített hangszórókkal – extra közeli vetítés
- Notebook Windows operációs rendszerrel
- Lynx edukációs szoftver integrált Wordwall 2.1 R70 szoftverrel

- Hitachi vetítő
konzollal: 300.000,-

19 féle feladatgeneráló és varázsló szoftverrel
Diák vagy tanári
kézi tábla

http://www.cleverproducts.hu/termekek/interaktiv-tabla-szoftver/lynx4.html

- Notebook

tartozékként

Kisfilmek, bemutatók:

szoftverekkel:

http://www.cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html

200.000,-

Sztereó hangszóró

Termék weboldal: www.cleverproducts.hu

pendrive funkcióval

KIEGÉSZÍTŐ AJÁNDÉK TARTOZÉKOK ALAPKIÍRÁSON FELÜL:
1db CleverPad3 wifi kézitábla - vezetéknélküli palatábla

Integrált, online
tananyag adatbázis

1db Professional hangszóró (32W), 3db csatlakoztatható
pendrive funkcióval
Szoftverbe épített, lokálisan szerkeszthető
online tananyag webadatbázis!

5 éves tanári
felügyelet csomag

5 ÉVRE TERJEDŐ HELYI KARBANTARTÁSI ÉS TANÁRI
FELÜGYELET CSOMAGGAL!

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

CLEVERBOARD DUAL PRO 80" - KOMPLETT TANTERMI CSOMAG - TIOP 1.1.1/11 PÁLYÁZATHOZ
Előnyök: Ujjal
Csomag ár:

vezérelhető

1.040.000,- Ft

dual multitouch
tábla

Kemény,
zománcacél
mattosított és
mágnesezhető
felület!

(832.000 Ft + ÁFA)

A fix, fali szerelésű CleverBoard Dual PRO 80" - 203cm képátló interaktív tábla tantermi csomag részei:

Termékbontás,

- CleverBoard Dual 80" interaktív tábla – tollal vezérelhető

bruttó árban:

Méret: 1440x1845 x 50mm, aktív felület:1231x1641 mm
30 év garancia

- Integrált fali konzol projektorhoz
- Sahara fali kábelkit fali csatlakozódobozzal

Integrált
projektortartó
konzollal

CleverBoard Dual PRO
tábla
szett: 540.000,-

- Projektor beépített hangszórókkal – extra közeli vetítés
- Notebook Windows operációs rendszerrel
- Lynx edukációs szoftver integrált Wordwall 2.1 R70 szoftverrel

- Hitachi vetítő
konzollal: 300.000,-

Árnyékolásmentes
vetítő

19 féle feladatgeneráló és varázsló szoftverrel

3000 izzó üzemóra
normál üzemben

http://www.cleverproducts.hu/termekek/interaktiv-tabla-szoftver/lynx4.html

- Notebook

Lynx & Wordwall
feladatgeneráló
magyar nyelvű
szoftverrel

Kisfilmek, bemutatók:

szoftverekkel:

http://www.cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html

200.000,-

Sztereó hangszóró
pendrive funkcióval

Termék weboldal: www.cleverproducts.hu
KIEGÉSZÍTŐ AJÁNDÉK TARTOZÉKOK ALAPKIÍRÁSON FELÜL:
1db Professional hangszóró (32W), 3db csatlakoztatható
pendrive funkcióval

Integrált, online

Szoftverbe épített, lokálisan szerkeszthető

tananyag adatbázis

online tananyag webadatbázis!
5 ÉVRE TERJEDŐ HELYI KARBANTARTÁSI ÉS TANÁRI
FELÜGYELET CSOMAGGAL!

5 éves tanári
felügyelet csomag
Szállítás, fizetés: szállítási szerződésben, pályázati kiírás alapján
Garancia: kiírás szerint, termékekre bontva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miért érdemes a CleverClick szavazó csomagokat választani? Tekintse
meg ajánlatunkat! TIOP ajánlat szavazó csomagokhoz:
Pdf formátumban letölthető itt! >>
http://www.cleverproducts.hu/Miert%20erdemes%20a%20CleverClick%20szavazorendszereket%20valasztani.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emelt szintű csomagok esetén indoklás - tantermi csomag esetén:
"Mivel az 1.040.000,- Ft csomagnál a mindennapi használathoz szükséges terméktámogatások és kapcsolódó
kiegészítők is tartoznak, ezt kívánjuk beszerezni.
Az alapkiíráson felüli szolgáltatások és kiegészítők listája:
- 5 évre terjedő helyszíni támogatás, telepítés, eszközök karbantartás szolgáltatás
- Interaktívtábla gyártóval azonos vezeték nélküli kiegészítő tanár/diák interaktív kézi írótábla tartozékként
- 32Wattos fali hangszóró szett pendrive funkcióval, tananyagok könnyebb eléréséhez, hangosításához
- Wordwall PRO szoftver csomag online webadatbázissal tanárok részére, több ezer tananyaggal"

/A fenti indoklást minden iskolánkban elfogadták a TIOP 1.1.1/07 pályázat elbírálása során!/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emelt szintű csomagok esetén indoklás – nyelvlabor esetén:
"Mivel a szoftver több mint százezer tananyaggal, jelenleg 8 féle nyelven elérhető (a szoftverbe integrált online
adatbázisban és szavazó szettel is futtatható eredménykimutatással), így ezt a szoftvercsomagot kívánjuk beszerezni a
megadott emelt tartalommal."
"WordWall 2.1 R70 online tananyagadatbázis és nyelvlabor szoftver jellemzői
Több mint százezer kész tananyaggal rendelkezik, több mint 8 féle nyelven, szoftverbe integrált online adatbázisban.
A tananyagok csoportmunkában és lokálisan is megnyithatóak és továbbszerkeszthetőek, akár szavazó szett
kiegészítéssel, elmenthető eredmény kimutatással. A tananyagok nem csak kvíz jellegű, hanem 18 féle egyéb activity
formában is előhívhatóak pld.: anagramma, összekötő, szótár, keresztrejtvény, szókereső stb. A meglévő tananyagok
pár klikkeléssel átalakíthatóak más jellegű activity formába, pld.: a szóösszekötő szavai keresztrejtvénnyé vagy
szókeresővé stb. A megadott válaszokat a szavazórendszer segítségével kérdésenként, személyre bontva illetve
csoport összegzésével is kimutathatjuk diagnosztikus, formatív és szummatív értékelési lehetőséggel."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Általános információ:
A gyártó a termékváltoztatási jogát fenntartja. Típusmódosítás esetén az ajánlattal megegyező vagy
jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöket szállítunk!
Az árak 300Ft/1EUR árfolyamig garantáltak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, forduljon hozzánk bizalommal.

Tisztelettel,

CleverBoard Kft.
3300 Eger, Koszorú u. 1.
Tel: 36/510-500, Fax: 36/510-501
e-mail: info@cleverboard.hu
www.cleverproducts.hu

Kelt: 2012.06.27

SZAKMAI PARTNEREINK:

Agria Térségi Integrált Szakképző Központ.
3300 Eger, Bartók Béla tér 4.
Telefon: +36-36/510-417
Web: http://www.agriatiszk.hu

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. eLearning
Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 37.
Telefon: +36-1/477-3100
Web: www.educatio.hu

Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Telefon: +36-36/520-400
Web: www.ektf.hu

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
1133 Budapest, Vág utca 2/C.
Telefon: +36-1/462-0415
Web: www.isze.hu

