Система за управление
на дисплеи в училище
Диджитал Сайниджът (Digital Signage) е
изключително нов и модерен начин да
представите динамично и интерактивно
мултимедийно съдържание на вашите
ученици

082819 999
088925 2508
sal es@d ar tek. bg
h ttp :// cl ass. d ar tek.b g

Ангажирайте учениците си със
среда, която ги мотивира!
ИЗГЛЕЖДАЙТЕ АДЕКВАТНО В 21-ВИ ВЕК
Системата

за

управление

на

дисплеи

позволява

на

ръководствата на училищата да достигат незабавно до своите
ученици с подходящи актуални послания. С добре проектирана
система можете да изпращате съобщения, графици, новини,
времето, популяризирате събития и отразявате успехите на
училището само с няколко кликвания. Навременната, добре
изглеждаща информация за дисплеите в училището ви кара да
изглеждате адекватно в 21-ви век и ви позволява да реагирате

в реално време на променящия се свят в и извън
училището, дава възможност за координирани кампании,
които

получават

необходимата

информация

на

правилното място в правилното време. Това, което
показвате,

е

ограничено

само

от

количеството

съдържание, което можете да си представите и създадете.

Системата за управление на
дисплеи е решението, което може
да заработи при вас в рамките на
седмица!
РЕАГИРАЙТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Информацията всеки ден е огромна и може да е обезсърчително
да комуникирате за всичко, което се случва с учениците,
родителите, учителите и персонала. За да вършите работата си
още по-ефикасно, имате нужда от иновативни инструменти,
които ви позволяват да информирате, образовате и ангажирате
всички тези аудитории бързо и лесно.
Публичните дисплеи се монтират на местата с най-голямо
присъствие на ученици – на входовете, възлови места по
коридори и стълбища, места за хранене, спортни салони и т.н. –
където и да решите да ги монтираме те ще преобразуват
атмосферата в училището ви и това е най-ефективния начин да
стигнете максимално бързо до всички ученици. Няма да имате
никаква нужда вече да закачате хартиени плакати, графици и
съобщения по коридорите – всичко става изключително
елементарно и най-вече бързо и евтино използвайки системата
за управление на дисплеи.
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ДИ СП Л ЕИ НА ВХОД О ВЕТЕ И К ОРИ ДОРИ Т Е
 Моментално публикуване на важни съобщения и всички новини
свързани с училището
 Поздравления от ръководството за национални и регионални
празници
 Поздравления за рождени дни на учители и персонал
 Информация

за

родителски

срещи

и

национално

външно

оценяване Автоматично показване на новинарски емисии (RSS) от
избрани новинарски сайтове или портали в Интернет
 Показване на правила за безопасност в Интернет

СЪ Б ИТИ Я И РЕП ОР ТАЖИ НА ДИ СПЛ ЕИ ТЕ В

 Припомняне за крайни срокове по конкретни въпроси

У ЧИЛ И ЩЕ
 Анонси към предстоящи събития – олимпиади по различни

 Информация за кандидатстване за завършващите
 Информация от Министерството на Образованието и Науката и от

предмети, гости на училището, танцови прояви, спортни
мероприятия, пиеси, концерти, събрания, набиране на

Регионалните управления на образованието

средства, срещи на клубове, екскурзии, подкрепа за спортния
 Виц на деня, „меме“ на деня и подобни инициативи, свивайки

отбор преди предстоящ важен мач и т.н.
 Репортажи със снимки и видео от изминали събития
 Поздравления

за ученици-медалисти –

победители от

олимпиади, конкурси или спортни състезания
 Поздравления за добре дошли на важни гости на училището
 Може да подобри участието в благотворителни събития и да
стимулира събирането на средства за конкретна кауза
 Предаване „на живо“ на конкретни събития
 Различните учебни класове или групи по интереси могат да
имат определени предварително подготвени шаблони и сами
да публикуват информация за своите събития, естествено
след одобрение на ръководството



Анонси към предстоящи събития – олимпиади по различни
предмети, гости на училището, танцови прояви, спортни
мероприятия,

пиеси,

концерти,

събрания,

набиране

на

средства, срещи на клубове, екскурзии, подкрепа за спортния
отбор преди предстоящ важен мач и т.н.


Поздравления

за

ученици-медалисти

–

победители

от

олимпиади, конкурси или спортни състезания


Поздравления за добре дошли на важни гости на училището



QR кодове за смъкване на приложение за телефон или карта
или просто връзка към социалните мрежи



Викторини с по-сложни задачи, отговорите на които могат да
носят конкретни награди или анкети с QR код
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ДИ СП Л ЕЙ В У ЧИ ТЕЛ СК АТА СТАЯ

Л ес на за
инс тали ране

Освен цялата
информация, която се

Нашите обучени специалисти биха
могли да извършат целия монтаж на

визуализира на

дисплеите, структурното окабеляване,

дисплеите в

инсталацията на системата,

коридорите и е важна

първоначалното зареждане със

и за учителите, могат

съдържание и съответното обучение
на вашия персонал само в рамките на

да се пускат

една седмица

съобщения конкретно
и само за тях:

Л ес на за обу чени е
Нашите обучени специалисти биха могли



Информация за работни дни и отпуски



Информация за административни задължения на учителите – декларации,

структурното окабеляване, инсталацията

справки, информация

на системата, първоначалното

да извършат целия монтаж на дисплеите,

зареждане със съдържание и



Заповеди на ръководството



Информация за курсове и семинари за учители



Новини и информация от Министерството на Образованието и Науката и от

съответното обучение на вашия
персонал само в рамките на една
седмица

Регионалните управления на образованието, свързани с учителския колектив

П рофеси онал на подд ръжк а

ДИ СП Л ЕЙ П РЕД СП ОРТНИ Я САЛ ОН

Вашата система ще бъде обслужвана от



Информация за всички предстоящи спортни състезания, мероприятия и
активности, свързани с училището

24/7/365 (24 часа, 7 дни в седмицата, 365
дни в годината) поддръжка от обучени
специалисти. Ще получавате подготвени



Подкрепа на училищните отбори за следващите мачове



Репортажи (снимки и видео) от последните изиграни мачове



Поздравления за победителите от училищните спортни първенства

шаблони за всички национални празници,
както и още много улеснения във вашата
работа

Ог ромен опи т
Може да разчитате на нашия
изключително богат опит от
проектирането на вашата система за
управление на дисплеи до нейното
пускане и последващата поддръжка. Ние
сме изградили подобни системи в много
университети, училища, корпорации,

Ни ск а ц ена
Благодарение на дългогодишния ни
опит в изграждането на системи за
диджитал сайнидж ние сме подготвили
цялостно решение, изцяло съобразено с
възможностите на българските
училища. В сила са естествено и
специални цени за образователните
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учреждения

