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Якість

Легкість

Інтерактивність
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Втома від великого об’єму 
матеріалів

Використання ноутбуків і 
планшетів

Відсутність захоплення до 
навчання

Інтерактивність 
VR/AR - рішення

Зниження ефективності 
навчання

Навчання 
як гра

Рішення для шкіл
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Рішення для шкіл

Спеціалізовані комп'ютери, 
ноутбуки, планшети та нет-
топи які мають спеціалізовану 
версію операційної системи 
та підключеного до неї пакету 
Office.  Це значно зменшує 
витрати на таке устаткування, 
та дозволяє освітнім закладам 
використовувати офіційне та 
ліцензоване програмне 
забезпечення, та отримувати 
усі переваги від цього. 

На сьогодні ми пропонуємо 
рішення на базі освітньої 
програми Shape the future від 
Microsoft, від таких брендів як
Lenovo, Acer, Dell та самої 
Microsoft. 

Спеціалізовані ПК/пристрої
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Рішення для шкіл

Ми пропонуємо освітні 
інтерактивні рішення від 
провідних компаній LG та
Samsung. 

Інтерактивні дисплеї можуть 
працювати при прямому 
сонячному або штучному 
освітлені, відтворюючи дуже 
насічене та яскраве 
зображення. Можливість 
працювати з майже усіма 
типами файлів, внесення 
заміток, використання 
захоплення зображення з 
зовнішніх джерел та 
можливість експорту/імпорту 
інформації з хмарних 
сервісів. Ще одна можливість 
– робота  з ПК віддалено, а бо 
доступ до документів на 
ньому з дисплею

Інтерактивні дисплеї LG
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Рішення для шкіл

VR/AR 

Ми пропонуємо автономні та стаціонарні VR/AR-пристрої та аксесуари до них.

Різноманітне програмне VR/AR-забезпечення для шкіл, що створено на основі учбової програмами. А також, розробляємо та 
встановлюємо комплексне рішення, що буде включати усі аспекти як використання, так і підтримки рішень.
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Рішення для шкіл

Minecraft: Education Edition 

Minecraft: Education Edition – це освітня
версія однієї з найпопулярніших
відеоігор в історії, яка перевершує всі
платформи та приваблює гравців
незалежно від віку, демографічної чи
географічної ознаки. Microsoft
випустила освітню версію гри Minecraft
у 2016 році, для того щоб діти мали
змогу навчатися граючи. З нею вони 
опановують математику, історію, хімію, 
біологію, програмування та багато
інших предметів, навчаються
взаємодіяти, розвивають творчі здібності
та краще запам’ятовують інформацію. 
Використовуючи Minecraft як 
платформу для навчання, викладачі
можуть мотивувати та надихати кожного 
учня, аби досягти більшого та викликати
бажання до навчання. Minecraft: 
Education Edition доступний
українською мовою.
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Для детальної інформації зв’яжіться з нами:

Тел.: +38 (044) 379 30 87
Адреса: м. Київ, вул. Бориса Гмирі 8-Б

E-mail: office@asapdemo.com

www.asapdemo.com

mailto:office@asapdemo.com
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