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OPANUJ CYFROWĄ DŻUNGLĘ W 
TWOJEJ KLASIE!

Pełna gama interaktywnych wyświetlaczy

Kompletne rozwiązanie dla szkoły

Ułatwia korzystanie z urządzeń na lekcjach

Nasz interaktywny, łatwy w użyciu, ekosystem pomoże 
Ci w pełni wykorzystać treści cyfrowe, aplikacje i inne 
urządzenia w Twojej klasie.

ODKRYJ INTERAKTYWNY 
EKOSYSTEM NEWLINE

Intuicyjna obsługa zarówno dla 
nauczyciela, jak i dla ucznia

Kompatybilny z dowolnym oprogramowaniem i 
rodzajem nauki

Wspiera spersonalizowane nauczanie

Sale lekcyjne szybciej ewoluują, przybywa w nich 
nowoczesnych urządzeń. Od nauczyciela zależy, czy 
odnajdzie się w tej cyfrowej dżungli. 
Wyzwaniem staje się używanie nowych technologii 
do przekazywania treści programowych i interakcji 
z uczniami. Kolejne wyzwanie to podtrzymanie ich 
zaangażowania. Łatwe w obsłudze, elastyczne 
rozwiązanie Newline pozwoli Ci organizować 
kreatywne lekcje, zgodne z własnymi  preferencjami.
Odkryj interaktywny ekosystem Newline i odzyskaj  
kontrolę nad cyfrową dżunglą w Twojej klasie!



PROSTE, INTELIGENTNE I BEZPIECZNE 
UDOSTĘPNIANIE EKRANU

Kompatybilny z:

DLACZEGO NEWLINE CAST 
JEST SUPER ŁATWY W UŻYCIU?

Podłącz do dowolnego urządzenia, np. laptopa

Użyj aplikacji Newline CAST i połącz się poprzez AirPlay, Miracast lub 

przeglądarkę

Nie ma znaczenia, w jaki sposób łączysz się z siecią

Połącz do 6 urządzeń jednocześnie

Łatwe udostępnianie zdjęć, filmów, linków i plików
Dwukierunkowa współpraca, notowanie i sterowanie zarówno z 

urządzenia, jak i z interaktywnego wyświetlacza

Gwarantowane bezpieczeństwo dzięki unikalnemu 

4-cyfrowemu pinowi i szyfrowaniu typu 

“end-to-end”

Newline CAST jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem do bezprzewodowego 
udostępniania ekranu i jest zintegrowany ze wszystkimi interaktywnymi 
wyświetlaczami Newline. W ciągu zaledwie kilku sekund można łatwo udostępnić 
dowolny ekran w dowolnej sieci. Prawdziwie bezproblemowe rozwiązanie, które 
pozwala wielu prezenterom na współdzielenie ekranu, wideo, linków i plików.

Przywróć swoje lekcje do życia z Newline CAST!



PODZIEL SIĘ SWOJĄ LEKCJĄ, 
ZAINSPIRUJ SWOICH UCZNIÓW
Newline Broadcast jest potężnym narzędziem usprawniającym udostępnianie 
treści z interaktywnego wyświetlacza Newline każdemu podłączonemu 
uczestnikowi. Daj więcej mocy swoim prezentacjom. Z łatwością zaproś 
nawet 200 uczestników i pozwól każdemu obejrzeć zawartość interaktywnego 
monitora Newline ze swojego urządzenia.

“TO ROZWIĄZANIE JEST TAK PROSTE W 
UŻYCIU, ŻE NAWET  NAJMNIEJ  DOŚWIADCZENI 
UŻYTKOWNICY SOBIE Z NIM PORADZĄ!”



ZARZĄDZAJ WSZYSTKIMI SWOIMI MONITORAMI 
INTERAKTYWNYMI
Teraz masz w rękach dedykowane rozwiązanie, które pozwoli Ci zarządzać wszystkimi interaktywnymi 
monitorami Newline z dowolnego miejsca. Możesz łatwo kontrolować i instalować aplikacje, konfigurować 
parametry monitorów Newline, korzystać z funkcji digital signage lub przesyłać ważne komunikaty 
do wszystkich klas. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu administratorzy IT mogą wspierać zdalnie 
użytkowników za pomocą głosu i obrazu.



NewlineNewline

EKRANY NEWLINE INTERACTIVE 
DLA EDUKACJI
Siłą napędową interaktywnego ekosystemu Newline są wysokiej 
jakości monitory. Monitory Newline do celów edukacyjnych 
zostały zaprojektowane, aby ułatwiać pracę nauczycielom. 
Wyróżniają się funkcjonalnością, szybkością i łatwością obsługi. 
Unikalne klawisze szybkich skrótów pozwalają błyskawicznie 
poruszać się pomiędzy różnymi źródłami, takimi jak komputer, 
tablica interaktywna czy ulubione aplikacje. Naturalne pisanie, 
intuicyjne rozpoznawanie obiektów i doskonały kąt widzenia 
to cechy Newline, które sprawiają, że nasze interaktywne 
wyświetlacze są uwielbiane przez nauczycieli na całym świecie!
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OTWÓRZ KLASĘ NA INNOWACJE
ATLAS to monitor o ponadprzeciętnych możliwościach dla edukacji i w przystępnej cenie. Nowoczesna, 
smukła konstrukcja ramy, natywny interfejs 4K dla Android oraz kompatybilność z obsługą gestów 
Windows 10 - Windows Ink oraz Office 365 to kluczowe cechy systemu ATLAS. Wbudowana macierz 
mikrofonów pozwala na wydawanie komend głosowych, a połączony jednym kablem Soundbar 
zapewnia najlepszą jakość dźwięku! I to wszystko z dotykowym menu zamiast pilota!

NAUKA BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ
Newline RS+ jest przyjazny dla użytkownika i pasuje do każdej klasy. Dzięki podwójnemu interfejsowi, 
również młodzi uczniowie będą pod wrażeniem. Unikalne klawisze szybkich skrótów sprawiają, że 
nawigacja między ulubionymi aplikacjami, tablicą interaktywną, komputerem i każdym innym źródłem 
jest bardzo prosta. Wyraźne obrazy, żywe kolory i intuicyjne pisanie z rozpoznawaniem pióra, palca i 
pięści definiują RS+. Wyposażony w zintegrowane, interaktywne narzędzia ekosystemu Newline, RS+ 
jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej klasy!
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NATYWNY 

INTERFEJS ANDROIDA

Newline RS+ zawiera następujące interaktywne narzędzia ekosystemowe dla systemu Android: Newline ATLAS zawiera następujące interaktywne narzędzia ekosystemu Newline dla systemu Android:
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBRAZU I BEZPIECZEŃSTWO 
NAOS IP jest częścią gamy produktów NAOS z technologią dotykową pojemnościową i optyczną 
technologią klejenia. Techniki te zapewniają maksymalny kąt widzenia, bardzo precyzyjne i wrażliwe 
na nacisk pisanie oraz jaśniejsze kolory. NAOS IP został zaprojektowany z myślą o środowisku 
edukacyjnym, w którym bezpieczeństwo ma bardzo duże znaczenie. Ten interaktywny wyświetlacz 
nie zawiera żadnego funkcjonalnego systemu Android, co czyni to rozwiązanie mniej podatnym na 
włamania. Uzupełnij swoje rozwiązanie klasowe NAOS IP o Newline OPS, w tym Newline interaktywne 
narzędzia ekosystemu dla pełnego doświadczenia edukacyjnego Newline!

Newline NAOS IP jest kompatybilny z opcjonalnym komputerem OPS z interaktywnymi narzędziami ekosystemu 
Newline dla Windows:
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WRAŻENIE PISANIA 
JAK NA PAPIERZE
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