Vivitek NovoPRO + Launcher termékbemutató

Funkciók:

A NovoPRO használatával kivetíthetjük készülékünk képét, megoszthatunk képeket, videókat,
fájlokat. A kollaboratív rendszer az összes általánosságban használt fájltípust támogatja. Az
eszköz rendelkezik videó lejátszó funkcióval is, amellyel akár közvetlenül a készülékünkről,
vagy akár youtube-ról streamelhetünk videót, valamint a felhőszolgáltatásokhoz való
hozzáférés is rendelkezésre áll. A NovoPROn keresztül lehetőségünk van mobileszközünk
kamerájának a képét is megjeleníteni. A készülék rendelkezik beépített böngészővel, amellyel
bármilyen weboldalt megnyithatunk.
A kollaboratív készülék eszköztárában megtalálható a beépített interaktív whiteboard funkció,
és a prezentáció közben jegyzeteket is készíthetünk. Oktatási környezetben igen hasznos
funkció a „Voting” menüpont, amelynek segítségével akár tesztet is készíthetünk a tanulóknak,
amelyet az oktató azonnal ki is tud értékelni.
A NovoPRO hálózatról maximum 1080p, 60fps felbontásban képes megjeleníteni a tartalmat.
A készülék rendelkezik microSD kártya olvasóval. A 4K ultra HD 30 fps felbontás
visszajátszására kizárólag microSD kártyaolvasón keresztül van lehetőség.

Hálózati beállítások/ az eszköz telepítése:

A NovoPRO eszközt HDMI bemeneten keresztül csatlakoztathatjuk a kivetítőre. Az eszköz
Android operációs rendszer alatt fut, amely egy könnyen kezelhető konfigurációs felületet
biztosít a telepítési beállítások elvégzéséhez. A hálózathoz való csatlakozáskor lehetőségünk
van vezetékes, illetve vezeték nélküli csatlakozás kiválasztására. Vezeték nélküli hálózat
konfigurálásakor eldönthetjük, hogy Client mode-ban, vagy Hotspot mode-ban kívánjuk
használni az eszközt. Client mode esetében a szervezet vezeték nélküli hálózatán keresztül
történik a csatlakozás, és maximum 64 felhasználó képes felcsatlakozni a NovoPRO
rendszeréhez. Hotspot mode választása esetén az eszköz saját vezeték nélküli hálózatot hoz
létre, és egyszerre maximum 8 felhasználó tud csatlakozni a rendszerhez.
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Kettős hálózati csatlakozás (Ethernet & Wifi client mode, Ethernet & Wifi hotspot
mode):

A NovoPRO a vezeték nélküli kapcsolódáson kívül a vezetékes csatlakozásra is alkalmas.
Vezetékes (Ethernet) kapcsolat mellé beállítható a „Wifi client mode”, amely azon szervezetek
számára ajánlott, ahol van külön wifi hozzáférés a vendégek számára. Ebben az esetben a
felhasználók mind a belső, mind a külső hálózaton keresztül hozzá férhetnek az eszközköz.
Az „Ethernet & Wifi hotspot mode” lehetővé teszi, hogy a NovoPRO saját vezeték nélküli
hálózatához internet hozzáférést is biztosítani lehessen.

Hálózati beállítások útmutatója: https://www.youtube.com/watch?v=rPwYcW9cW6k
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Csatlakozás a NovoPRO-hoz:

A NovoPRO támogatja az IOS, és
Android
eszközök
kijelzőjének
tükrözését. Fontos megemlíteni,
hogy az eszköz egyszerre egy
készülék képét tudja megjeleníteni a
képernyő tükrözéssel. A funkció
abban
az
esetben
működik,
amennyiben nincs csatlakoztatva
más
eszköz
a
kollaboratív
rendszerhez. Amennyiben a Hotspot
hálózati opció van kiválasztva, úgy az
Android eszköz képernyőjének a
tükrözésére nincs lehetőség.
A NovoPRO az összes wifi képes
készüléket támogatja, legyen szó
iPadről,
iPhoneról,
Andoid
készülékekről,
Chromebookról,
laptopról, és mindenfajta asztali számítógépekről. A Novopresenter alkalmazás használatával
kibővíthetőek az eszköz által nyújtott szolgáltatások. A Novopresenter elérhető a
letöltőáruházakból. A rendszer használatával egyszerre maximum 64 eszköznek van
lehetősége csatlakozni, míg egyidejűleg maximum 4 eszköz képét tudja megjeleníteni.
Vendég felhasználók csatlakozása a Launcher használatával:

Asztali számítógépekhez, notebookokhoz, a Vivitek
létrehozta a „Launcher” elnevezésű USB eszközét. Az
eszköz lehetővé teszi, hogy mindenféle szoftver előzetes
telepítése nélkül csatlakozni lehessen a NovoPRO
rendszeréhez. A Launcher Windows, és MacOS
rendszereken működik. Az eszközön található 4 gomb,
amellyel a csatlakoztatott készülékek képének a pozíciója
határozható meg a megjelenítőn. Az 5. gombbal a
csatlakoztatott
eszközünket
teljes
képernyőre
kapcsolhatjuk át.

Beállítási funkciók/biztonság:

A „remote manager” szoftver asztali számítógépre való letöltése esetén lehetőségünk van az
összes NovoPRO eszköz beállításainak hálózaton keresztül történő kezelésére. A NovoPRO
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eszközön egy kattintással át lehet váltani „Managed mode-ra”, amely esetben az eszközök
megjelenítését, illetve a kollaboratív munkát egy moderátor irányítja, szabályozza.

Díjak, elismerések:

A NovoPRO, és a Launcher két díjat zsebelt be a
2016-os évben. A legjobb új technológia
kategóriáját az ISE 2016 díjátadón, és az IF Design
díját.

Összegzés:

A Vivitek NovoPRO eszközét olyan vállalatok, illetve oktatási intézményeknek ajánljuk, ahol
fontos, hogy egy felületen az összes eszköz, amely egy kollaboratív munkához szükséges
megtalálható legyen. A hálózati beállítási funkciók még olyan intézmények igényeit is kielégítik,
ahol nincs lehetőség vezeték nélküli vendég hálózat kialakítására, viszont fontos, hogy legyen
internet hozzáférésük. Oktatási intézményeknek szintén rendelkezésre állnak azok a funkciók,
amely az interaktív oktatás hatékonyságát serkentik. Ilyen a „Whiteboard”, valamint a „Voting
funkció. A „Launcher” eszközt olyan szervezeteknek ajánljuk, ahol fontos szempont az, hogy a
vendég résztvevők számítógépére előzetesen ne kelljen semmilyen szoftvert telepíteni ahhoz,
hogy csatlakozhassanak.
A Vivitek NovoPRO kollaboratív rendszer most csak bruttó 329 000 Ft, míg a Vivitek
Launcher eszköz csak bruttó 139 000 Ft.
Rendelje meg most!
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