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Izzivi s katerimi se srečujejo predavatelji in 
udeleženci



Preteklost

• Tehnologija projekcije na platno, kot jo poznamo 
danes, je bila razvita že pred več kot 25 leti!

• Najdemo jo praktično v vsakem kongresnem centru

• Danes so na voljo sodobne interaktivne rešitve, ki 
razlikujejo ponudbo kongresnih centrov med seboj



Nekaj ključnih vprašanj

• Je predstavitev udeležencem dovolj zanimiva?

• So v vsebino lahko vključeni udeleženci?

• Lahko glasujejo?

• Ali udeleženci tudi iz zadnje vrste vidijo projekcijo dovolj dobro?

• Se v predstavitev lahko vključijo s svojimi napravami?

• Ali lahko prezentacijo dobijo po predstavitvi?



Digitalni flipchart – SMART kapp

• Ustvarite digitalni zapis v pdf z 
navadnimi piši/briši pisali 

• Spremljanje vsebin na prenosnih 
napravah do 250 uporabnikom hkrati 

• Uporabniki si vsebine odnesejo s seboj v 
digitalni obliki v njihovih napravah

• Enostavno rokovanje, plug&play

• Možnost prikaza slike na projektorju



Digitalni flipchart – SMART kapp

• Prestižni videz

• 2 velikosti diagonale 42‘‘ in 84‘‘

• Vsestranska uporaba 42‘‘ modela na 
mobilnem stojalu

• Možnost fiksne stenske montaže



Primer uporabe – Vitranc, Kranjska Gora 2015



Veliki interaktivni zasloni

• Izjemna slika v ultra visoki ločljivosti 4K

• Občutljivost na dotik s prsti in s pisali 

• Vse v enem naprava, vgrajen računalnik

• Spremljanje vsebin na prenosnih 
napravah do 800 in več uporabnikom 
hkrati 

• Uporabniki si predstavitev odnesejo s 
seboj v njihovih napravah, vključno z 
njihovimi zapiski

• Možnost zrcaljenja slike na projektor



Primer uporabe – GZS, Ljubljana 2017

• Predavatelj prikazuje svojo 
prezentacijo na zaslonu in hkrati je 
vidna na platnu

• Zaradi govorice telesa in kretenj s 
prsti po zaslonu je predavatelj 
veliko bolj aktiven in zanimiv

• Živa slika pritegne pogled na 
vsebino

• Mobilno stojalo omogoča fleksibilno 
postavitev zaslona



Programska oprema za sodelovanje

• Uporaba klasičnih Powerpoint orodij

• Uporaba digitalnih anotacij

• Dostop in ogled predstavitev iz 
pametnih naprav

• Zapisovanje lastnih zapiskov po 
prezentaciji na svoji napravi

• Možnost sodelovanja v živo na zaslon 
s pomočjo svoje naprave

• Možnost glasovanja iz svoje naprave

• Vsebine vključno z zapiski ostanjejo v 
uporabnikovi napravi



Rezervacija dvoran in prikaz dogajanja v dvoranah

• Omogočite eleganten prikaz 
dogajanja v dvoranah

• Magnetna pritrditev brez vrtanja 
in ostalih posegov v stavbo

• Avtonomno delovanje na 
baterijo brez polnjenja več 
tednov

• Povezava z WiFi

• Uporaba s pomočjo Outlook ali 
podobne aplikacije



Dostopnost tehnologije

• Relativno nizek strošek investicije in nizek TCO

• Možnost financiranja na lizing (interaktivni zaslon že od 43 EUR 
/ mesec)

• Dolga življenjska doba 50.000 brez predvidenega vzdrževanja

• Garancija 5 let za brezhibno delovanje 

• Hitra implementacija tehnologije

• Mobilnost in več namenska uporabnost

• Zagotovljena podpora, izobraževanje in servis
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