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za PROFIMEDIA s.r.o.
Ing. Pavel Borovička
marketingový manažer

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

velice nás těší, že Vám nemusím oznámit, že byl sponzorský program ukončen. Právě naopak! K celkové podpoře, která za uplynulých
5 let činí již více než 15 mil. Kč, přidáme letos za podpory výrobce interaktivních tabulí ActivBoard a obrazovek ActivPanel,
společnosti Promethean, dalších 2,5 mil. Kč. A navíc, budete mít jako možnost získat za podmínek
sponzorského programu  žhavou novinku, interaktivní dotykový panel – obrovský tablet
v čele učebny.
Ať již budete chtít využít klasické řešení s interaktivní tabulí nebo začít novou etapu, a rozhodnete se pro velkoplošnou dotykovou
obrazovku, stačí vyjádřit zájem registrací do programu. Ta je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádnou složitou administrativu, má jen
jedno omezení. Snažíme se vyjít vstříc maximálnímu množství škol, a tak je v rámci sponzorského programu možno získat

– interaktivní tabuli nebo dotykovou obrazovku. Celkem je program Aktivní škola určen

Vyplňte prosím registrační formulář dostupný na adrese Registrace
do programu podpory není objednávkou. Po jejím provedení budete kontaktováni naším regionálním ActivPartnerem, který s Vámi
projedná další postup.
Podmínkou účasti je následné  realizované na získaném zařízení, tj. interaktivní tabuli nebo
dotykové obrazovce. Věříme, že jediná fotografie za možnost účasti v programu stojí.
Přijměte prosím tuto nabídku jako výraz poděkování české pedagogické veřejnosti za již dvanáct let trvající úsilí věnované zavádění
moderních výukových technologií do výuky.

 první školy v Evropě 
 Aktivní škola 2017

pouze 1 zařízení  pro prvních 250
registrovaných škol.

JAK SE ZÚČASTNIT PROGRAMU AKTIVNÍ ŠKOLA 2017?  
www.activboard.cz/aktivniskola nejpozději do 30. 6. 2017.

 zaslání alespoň jedné fotografie z výuky

Snadná registrace do programu Aktivní škola 2017 na 
WWW.ACTIVBOARD.CZ/AKTIVNISKOLA

za T-E-V Pardubice, s.r.o.
Mgr. Jaroslav Bis

projektový manažer



TABULE NEBO OBRAZOVKA?
Klasické řešení s interaktivní tabulí nemusíme dlouho 
představovat. Tvoří jej dva základní prvky, samotná tabule  
a projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností, který na tabuli 
svítí. Pro to, aby vše fungovalo správně, je potřeba obě zařízení 
„propojit”, provést tzv. kalibraci a připojit počítač. 

Oproti tomu je řešení založené na dotykové obrazovce typu  
„vše v jednom“ a navíc obsahuje i výkonný minipočítač 
s operačním systémem Android. 

A proč to vše zmiňujeme? Abyste mohli obě řešení v rámci 
možností porovnat, jak co se týče funkčnosti, tak ceny. 

Přesné specifikace obou produktů naleznete na stránce  
www.activboard.cz/aktivniskola                   



Úhlopříčka 200 cm
Formát 4:3
10 dotyků
Magnetický povrch
Možnost popisu fixem
Odolná plocha v hliníkovém rámu
Classflow Desktop a ActivInspire

Úhlopříčka 165 cm
Formát 16:10
10 dotyků
Odolný Anti-Glare povrch
Ozvučení 2 x 15 W
Přímé LED podsvícení
ActivConnect PC
Classflow Desktop a ActivInspire

 Interaktivní tabule ActivBoard 10 Touch 78  dotyková obrazovka ActivPanel i65 

Interaktivní tabule  
ActivBoard 10 Touch 78

POROVNEJTE SI:

Interaktivní obrazovka
ActivPanel i65Běžná cena:

36.600 Kč

Výše podpory: 
14.700 Kč
Doplatek školy:
21.900 Kč

Běžná cena:
117.000 Kč

Výše podpory:  
48.000 Kč
Doplatek školy:
69.000 Kč*

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Interaktivní tabule  
ActivBoard 10 Touch 78  
21.900 Kč 
Projektor  
(např. HITACHI CP-AX2505)  
27.100 Kč
Ozvučení (např. ActivSoundBar)   
4.800 Kč
Activconnect Pc  
9.000 Kč
Instalace (oproti variantě s panelem) 
3.000 Kč  
celkem 65.800 Kč 

dotyková obrazovka 
ActivPanel i65  
(včetně ActivConnect PC)  
celkem 69.000 Kč

+ velikost obrazu
+ nižší pořizovací cena
+ magnetický povrch
+ možnost popisu fixem

+ perfektně ostrý obraz
+ vysoký a stálý jas
+ nízké provozní náklady
+  funkce zrcadlení obsahu z tabletů
+  včetně ActivConnect Android PC
+  možnost práce bez běžného PC
+  moderní řešení
+ vhodný i pro mobilní využití

* Celková cena ActivPanel i65 je složena z ceny jednotlivých částí, tj. dotykové obrazovky, 
ActivConnect PC a software.

ZdARMA ke stažení tisíce výukových aplikací. 
ActivConnect PC přemění panel na obrovský tablet s tisíci dostupnými výukovými aplikacemi,  
a otvírá tak pro výuku celý Android svět.

dOPLňKOVé INfORMAcE 
Součástí dodávky interaktivní tabule ActivBoard je software ActivInspire a ClassFlow Desktop. Cena nezahrnuje dataprojektor, počítač a instalaci. 
Dotykové obrazovky ActivPanel jsou dodávány se softwarem ActivInspire a ClassFlow Desktop a také výkonným Android PC ActivConnect. Cena nezahrnuje 
počítač a instalaci. 
Cena obou řešení obsahuje školení formou webináře. Další výukové materiály pro obě řešení jsou zdarma k dispozici na www.activucitel.cz a www.classflow.cz.



T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, tel.: +420 777 236 699, +420 603 845 841, e-mail: ob chod@tev.cz
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