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Innovative Solutions



)lifesize, Clearone, Yealink, Aver(ویدئو کنفرانس 
)TOA, Restmoment(سیستم کنفرانس 

)PADS4(سیستم دیجیتال ساینیج 
)Classmate, CHleru(البراتوار آموزشی و زبان 

)HITACHI(دیتا پروژکتور 
)iBoard(برد هوشمند، تعاملی و نمایشگرهای لمسی 

ــت  ــدف فعالی ــا ه ــال 1374 ب ــق در س ــوآوران تحقی ــی ن ــرکت مهندس ش
در زمینــه فــروش تجهیــزات ســمعی و بصــری، تکنولــوژی هــای آموزشــی 
و اطــاع رســانی تاســیس گردیــده و هــم اکنــون بــا همــکاری 60  نیــروی 
متخصــص و مجــرب، افتخــار ارائــه محصــوالت و خدمــات خــود را بــه بیــش 
از 10000 ســازمان و موسســه دولتی وخصوصی در سراســر کشــور دارد.

شــرکت مهندســی نوآوران تحقیق طراح و تولید کننـــده محصوالت متنـــوع 
ســمعی و بصــری و همچنیــن نماینــده انحصــاری برندهای زیرمی باشــد:



 تعمیرات و سرویس کلیه تجهیزات با پیشرفته ترین ابزارهای فنی و تحت نظر مهندسین مجرب 
 تامین قطعات مورد نیاز فقط از سازندگان اصلی با ضمانت کیفیت

 توسعه شبـکه خدمات رسانی در کلیـه استان ها با هدف ارائه سرویس در کمتـرین زمان ممکن 
 تدویـن استـانداردهای کیفی در زمینـه نصب کلیـه محصوالت اعـم از دیتاپـروژکتور، برد هوشمند، 

البراتوارزبان، ویدئوکنفرانس، دیجیتال ساینیج و سیستم کنفرانس
 عقد قراردادهای پشتیبانی متنوع

 آموزش استفاده صحیح از تکنولوژی های ارائه شده به صورت رایگان

کیفیت برتر به همراه خدمات برتر
امــروزه بــرای جلــب رضایــت مشــتریان تنهــا فــروش کاالی بــا کیفیــت کافــی نیســت و حفــظ 
رضایــت مشــتریان بــدون ارائــه خدمــات مناســب غیــر ممکــن اســت. حضــور مســتمر بیــش 
ــازمان و  ــش از 10000 س ــه بی ــات ب ــه خدم ــور و ارائ ــی کش ــازار آموزش ــال در ب از 25 س
شــرکت اعــم از دولتــی و خصوصــی بیانگــر موفقیــت ایــن شــرکت در انجــام این مهم اســت. 
در چنــد ســال گذشــته شــرکت مهندســی نــوآوران تحقیــق ضمــن تمرکز بــر ارائــه تجهیزات 
بــا کیفیــت، بــا هــدف حفــظ و افزایــش رضایــت مشــتریان خــود ســرمایه گــذاری ویــژه ای در 

بخــش خدمــات پــس از فــروش نمــوده کــه مهــم تریــن آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:

واحد خدمات و پشتیبانی
 بازدید، تشخیص عیب و ارائه مشاوره

 سرویس و تـعمیر کلیه تجهیزات با استفاده از قطعات اصلی
 آمــوزش راهبـری و کاربـری تـجهیزات

 ارائه خدمات پشتیبانـی متناسب با نیاز مشتـری در چارچوب قرار داد
 ارائه پشتیبانی آناین از طریق وب سایت شرکت 

خدمات واحد نصب
 بازدیـد از محـل و ارائـه مشـاوره در خصـوص طـراحـی نصـب

 نصب کلیه تجهیزات با رعایت استانداردهای  کیفی
 ارائه گارانتی نصب بهمراه بازدید ادواری

خدمات و پشتیبانی
After Sale Services

www.noavaran-eng.com
secretary@noavaran-eng.com



ــات  ــرای تعامـ ــی بـ ــی راه حلـ ــس یعنـ ــو کنفرانـ ــه ای ویدئـ ــج حرفـ ــک پکیـ یـ
و ارتباطـــات ویدئویـــی از یـــک مـــکان کوچـــک تـــا اتـــاق هـــای کنفرانـــس 
بـــزرگ. اســـتفاده از راهـــکاری بـــروز و تکنولـــوژی منحصـــر بـــه فـــرد باعـــث 
ایجـــاد کارایـــی در کاس هـــای آموزشـــی وســـازمان هـــا شـــده اســـت.طراحی 
ــرای  ــه بـ ــده اســـت کـ ــو کنفرانـــس باعـــث شـ ــوالت ویدئـ ــر محصـ انعطاف�پذیـ
انجـــام هرنـــوع کنفرانـــس صوتـــی وتصویری،کنفرانـــس اینترنتـــی، آموزشـــی 

ــد. ــده آل باشـ ــوا ایـ ــه محتـ ــوالت و ارائـ ــوی محصـ ،دمـ

تعامل رسانه ای یعنی چیزی بیشتر از ویدئو کنفرانس

Microsoft lync و Skype for Business قابلیت ارتباط با 
 قابلیت همزمانی تا 16 نقطه 

 ذخیره سازی تا 32GB بر روی دستگاه و حافظه جانبی
 دارای ظاهری متفا وت و را بط کاربری  منحصر به فرد

 امکان اتصال  3 میکروفون اضا فه به دستگا ه

 تنها ویدئو کنفرانس دارای 5 سال گارانتی 
 قیمت منا سب

 امکان اتصال 2 دوربین به صورت همزمان به دستگاه
 استفاده از تکنولوژیRTMP جهت Streaming بصورت زنده

 دوربین با قدرت بزرگنمایی 18 برابر

 دارای دوربین قدرتمند با بزرگنمایی 10برا بر
  نسبت تصویر 16:9در پایین ترین پهنای با ند

 دارای سنسو ر هوشمند کاربردی

HD دارای پنل لمسی 
 راه�انـدازی سـاده 

Highprofile-H.264+ دارای استـانـدارد 
   انعطاف در تغییر کیفیت تصویر براساس

     پهنای باند درهنگام جلسات

 دوربین با قابلیت بزرگنمایی تا 12 برابر
Preset امکان ذخیره سازی 10 نقطه به عنوان 

 دارای میکروفون محیطی جهت استفاده در سالن ها

Aver VC520+
 4K امکان برقراری ارتباط با کیفیت 

Hub اتصال مستقیم به کامپیوتر بدون نیاز به 
preset امکان ذخیره سازی 3 نقطه به عنوان 

Aver VC322

ت 
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Skype
for Business

ویدئو کنفرانس
Video Conference
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ITEMS Lifesize Icon 600Clearone Pro 600Yealink VC 800

سالن کنفرانسکاربری

10XOptical 12XOpticalمیزان بزرگ نمایی دوربین

8 -16 - 24 نقطه4 - 9 نقطه---امکان همزمانی

دارد---اشتراک گذاری محتوی به صورت بی سیم

322تعداد میکروفن جانبی

S.F.B. دارد---قابلیت اتصال به

دوربین PTZبا کیفیت FHD 60Pوضوح تصویر و کیفیت دوربین

پشتیبانی از اتصال دو نمایشگر مجزانمایشگر قابل اتصال

امکان دریافت پکیج با پنل کنترل یا میکروفن تجهیزات جانبی
امکان دریافت Presentersامکان دریافت سیستم کنفرانس صوتیدیجیتال

CLOUD دارد---امکان تشکیل جلسات در

ITEMSEVC 150EVC 350/950   SVC 100/ 500

18X(12XOptical,1.5XDigital)18XOpticalمیزان بزرگنمایی دوربین

داردضبط و انتشار ارتباطات

قابلیت اتصال به
Microsoft Lync Skyp For Business---)دارد دارد )الیسنس

دوربین PTZ با کیفیتFull HD 60Pدوربین PTZ با کیفیتFull HD 30Pوضوح تصویر و امکانات دوربین

پشتیبانی از اتصال دو نمایشگر مجزانمایشگر قابل اتصال

 تک نقطه / 6 -8-10-12-14-16نقطه4 / 10 نقطهتک نقطهامکان همزمانی

ت 
وال

حص
ر م

سای

 دوربین با قابلیت بزرگنمایی تا 18 برابر
Preset امکان ذخیره سازی 100 نقطه به عنوان 

HDMI, USB, RS232 دارای پورت 

Aver Cam530
 Windows، ios، Android، Mac قابلیت نصب 

HD کیفیت 
 امکان ذخیره سازی جلسات بدو ن محدودیت

نرم افزار ویدئوکنفرانس



  ذخیـره سـازی صـدا و تصـویـر و  تـنــوع 
 )HDMI, Component( ورودی و خروجی 
 قابلـیــت ذخیــــره سـازی با فــرمـت های 

1080P متداول و کیفیت 
 امـکـان اتصـال بـه سیــستـم کنـفــرانس
  و ویدئـوکنـفــرانس جهت مستـنـدســازي

 امـکـان ویــرایـش محتــوای ذخیـره شـده  
  با استـفـاده از نــرم افــزار اختصـاصـی

 دوربیــن حـرفــه ای رباتیـک  
HD CMOS مجهز به سنسور  

 FULL HD توانایی تصویر برداری با کیفیت 
 دارای زوم اپتیکال 20 بـرابـر و دیجیتال 12برابر

3G-SDI, HDMI دارای خروجی 

ی 
انب
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سیستم کنفرانس
Conference System 

دوربینFull HDسیستم کنفرانس

تجهیـزات  از 100مـدل  بیـش  تولیـد  و  سـابقه  بـا 27سـال   Restmoment شـرکت 
کنفرانسی، سهم بزرگی در بازارهای جهانی علی�الخصــوص بازار ایــران دارد. این 
برنـد بـا قابلیت�هایـی از جملــه Auto Tracking )ردیابی خـودکار دوربیـن(، رای�گیری،    
و  هوشـمند،مدیریت  بصـورت  سـالن  جانبـی  تجهیـزات  کنتـرل  همزمـان،  ترجمـه 
آرشـیو سـازی صوتـی و تصویـری جلسـات، کلیـه نیازهـای یـک سـالن کنفرانـس 

حرفـه ای را پوشـش می�دهـد. 

 2305 سـری   Restmoment از پرمخاطب�تریـن مدل�هـای سیسـتم کنفرانـس  یکـی 
می�باشـد که در بسـیاری از سـازمان�ها و شـرکت�های دولتی و خصوصی، پروژه�های 
بانکـی و نفـت، گاز و پتروشـیمی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. طراحـی زیبـا 
و مدیریتـی، جایـگاه ویـژه و منحصـر بفـردی را بـرای ایـن مـدل رقـم زده اسـت. از  

جملـه قابلیت�هـای شـاخص سـری 2305 بـه مـوارد زیـر می�تـوان اشـاره نمود:

ضبط کننده دیجیتال صدا و تصویر
AverMedia ER310 

RESTMOMENT  RX-2305 سیستم کنفرانس دیجیتال

Full HD با کیفیت (Auto Tracking) دارای سیستم ردیابی خودکار دوربین  

  آرشیـو صـوتـی جلسـات بدون نیـاز به تجـهیـزات جانبـی

  طراحی مدیریتی، میکروفن حساس و پرتاب صدای قوی

RX-2305 

قابـلیت ذخیـره سازی صـوتـی
  و تصویری جلسات

Recording and Archiving 

طراحی زیبا و کاربرد مدیریتـی 
Used by Managers

کیفیـت وضـوح صـدا همـراه با 
تکنولوژی حذف نویز و فیدبک
Noise Reduction Technology

 دارای نمایشگر LCD  جهت نمایش پیغام ها و نتایج رای گیری
 امکان اتصال به دستگاه های ویدئو کنفرانس 

 کنترل حرکت انواع دوربین های ویدئو کنفرانسی و کنفرانسی به صورت خودکار
 دارای IC card جهت کنترل دسترسی افراد حاضر در جلسه، حضور و غیاب و امکان تعیین زمان سخنرانی

 دارای نرم افزار مدیریت سیستم
 دارای سیستم حذف نویز و فیدبک
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سیستم کنفرانس
Conference System 

رابط دوربین های سیستم کنفرانس رابط دوربین�های ویدئو کنفرانس

 قابلیت اتـصال به انـواع دوربیـن هاي
  Full HD سیستـم کنفـرانس با کیفیت   

 سـازگار با پـروتـکل های مخـتـلف
 امکان اتـصال همـزمان به 8 دوربین
 کاربری ساده با قیمت بسیار مناسب

دوربیــن�های       تصـویـر  انتــخاب  امکـان   
ویدئـوکنفرانس بـدون نیاز به اپـراتـور  با قابلیت 

Auto Tracking
 قابلیت ارسال فرمان بصورت بی�سیم به انـواع 

سـوئیچـرهای  تصویـر

ت
وال

ص
مح

یر 
سا

ITEMS (سری اقتصادی) RX-2700 RX-6621RX-3500

دیجیتالتکنولوژی پردازش صدا

 8 دستگاه دوربین Full HD و یا Analogامکان اتصال دوربین

تعداد کنسول های قابل اتصال
150شرکت کننده با قابل افزایش180شرکت کننده با قابلیت افزایشبه یک منبع صوتی 

دارد - 5 حالت---قابلیت رای گیری

تا 64 کانال---قابلیت ترجمه همزمان

LCD درابعاد 32mm*160---نمایشگر

IC card---دارد

قابلیت اتصال داردتجهیزات جانبی

SD & USBآرشیو صوتی

داردنرم افزار مدیریت سیستم

قابلیت یکپارچه سازی با دستگاه�های 
ویدئو کنفرانس و کنترل چرخش 

خودکار دوربین و وب�کم های 
ویدئو�کنفرانسی

System Integration

قابـلـیت اتـصـال بـه  انـواع دوربـیـن 
کنـفـرانسـی  جهـت تصـویـر بـرداری 

خودکار از جلسات
Auto Tracking System 

قـابلیـت رای گیــری، نـمایـش 
نـتـایــج آرا و ارائـه نـمــودار

Voting System

قابلیت اتصال به سیستم
 ترجمه همزمان 

Interpretation System



سیستم دیجیتال ساینیج
Digital Signage System 

Signage یـا همـان اطـاع رسـانی بـه معنـای عرضه محتوا از طریق نشـانه هـای تصویری 
اسـت کـه جایگزیـن واژگان شـده انـد و پیــام های بیشـتری در مقایسـه با نمادهـای زبانی 

انتقال مـی دهند.
 بـا پیشـرفت هـای صـورت گرفتـه در حوزه فنـاوری های ارتبا طـی مفهوم دیگـری با عنوان 
Digital Signage “سـامانه نمایـش محتـوای یکپارچـه” وارد ادبیـات روابـط عمومـی هـا 
گردیـد و جـای خـود را در میـان ابزارهـای ریز و درشـت روابط عمومـی الکترونیک به خوبی 

پیـدا نمود.
این سـامانه توانسـته با گردآوری بسـیاری از ویژگی های فناوری های ارتباطی، گام بلندی 

درتحقـق اهـداف روابط عمومی های نویـن الکترونیکی بردارد.
بـه طـور کلـی پیـام هـای گرافیکـی و تصویـری، بـر مخاطبیـن تاثیـر گذارتـر از پیـا م هـای 
نوشـتاری اسـت. براین اســاس و طبق پژوهش های انجام شـده در اطاع رسانی گرافیکی، 
پیـا م بـا قـدرت و جاذبـه ی زیـادی انتقـال مـی یابـد. بنابرایـن سیسـتم های روابـط عمومی 
جهـت اطـاع رسـانی با کیفیت محتـوا، اسـتفاده از جذابیت هـای بصـری را در اولویت قرار 

مـی دهند.
مسـیراطاع رسـانی سـازمانی به گونه ای تغییر یافته که ناگزیر به اسـتفاده از فناوری های 
نویـن اطـاع رسـانی می باشـد. از یک سـو بایـد در زمانی کوتاه فضایی محـدود، حجم باالیی 
از اطاعـات را دراختیـار مخاطبـان قرار داد و از سـوی دیگر تنها با تکیه برفناوری ها اسـت 

کـه این مهم محقق مـی گردد.
ترکیبـی متشـکل  ازیـک سیسـتم  عبـارت اسـت   Digital Signage ترتیـب  بدیـن 
ازسـخت�افزارها و نـرم افزارهـای تخصصـی که امکان نمایش طیف گسـترده ای از اطاعات 

را بـا کاربـری هـای متنـوع در بسـتر شـبکه فراهـم مـی نماید.

شـرکت         )Net Display Systems( در سـال 1994 تاسـیس و به عنوان شـرکتی 
در زمینـه تولیـد نـرم افزارهـای هوشـمند دیجیتـال سـاینیج بـا نـام PADS4 در 

سـطح جهانی شـناخته می�شود.
شـرکت NDS بـا اتصـال نـرم افـزار دیجیتـال سـاینیج PADS4 بـه دیتابیس�هـای 
گوناگـون، ایـن نـرم افـزار را بـه یـک دیجیتـال سـاینیج هوشـمند تبدیـل کرده 

اسـت کـه از قدرتمند�تریـن نرم�افزارهـا در ایـن حـوزه بـه شـمار مـی رود.

NDS

مخاطبین
 شرکت ها

 سازمان های دولتی و خصوصی
 حمل و نقل 

برندهای تجاری
 مراکز آموزشی و دانشگاه ها

 بیمارستان ها
 بانک و بورس

 مراکز تفریحی و تجاری
 کارخانه ها

موارد استفاده دیجیتال ساینیج
 روابط عمومی درون سازمانی

 مسیریابی در مجموعه ها
 تبلیغات محیطی

 منوهای دیجیتال رستوران ها و کافی شاپ ها
 راهنمای مسافرین در فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری

مدیریت ونمایش نرم افزارهای نوبت دهی
کار با کیوسک ها و صفحات لمسی

Social Media نمایش نرم افزارهای 
 مدیریت نمایشگرهای شهری



سیستم دیجیتال ساینیج
Digital Signage System 

Viewer types

Page element XPERT                  XPRESS HTML5 
XPRESS BASIC

Text    
Picture    
Line    
Shape    
Formatted text    
Video/Sound    
Interactive Button    
Web Page    
Scrolling Text    
Flash    
Table    
PowerPoint    
Rich Text    
Presentation in 
Page    

Chart    
PDF    
RS-232    
External Application    
Zone Viewer    
Television    
Add-Ons    
Data Providers    

Designerنرم افزار طراحی
و  جذاب  نمایشی  صفحه  خلق  منظور  به   Designer افزار  نرم 

اثر�گذار مورد استفاده قرار می گیرد.
این نرم افزار با توانمندی باال و کاربری آسان، طراح را قادر خواهد 
ساخت تا صفحه نمایشی با باالترین کیفیت و استاندارد در کمترین 

زمان طراحی نماید.

Schedulerنرم افزار زمانبندی
اولویت نمایشگرها و زمانبندی نمایش مطالب طراحی شده توسط 
این نرم افزار انجام می گردد. با امکانات Scheduler می توان 

برای 3 سال آینده یک نمایشگر برنامه ریزی نمود.

Viewerنرم افزار نمایشگر
نمایش دهنده در سمت کاینت  افزار در اصل همان  نرم  این 
می�باشد. نرم افزار Viewer دارای سه الیسنس اصلی به نام های
XPRESS، XPERT و BASIC بوده که براساس نیاز کاربران به 
انواع فرمت های قابل پخش انتخاب می گردد. در جدول روبرو 

تفاوت های بین نسخه های مختلف دیده می شود.

Serverنرم افزار سرور
کنترل کلیه امور در الیه سرور توسط این نرم افزار انجام می شود. 
ازجمله وظایف نرم افزار Server می توان به یکسان سازی سرور 
و نمایشگرها، تعیین پهنای باند ارتباطی، چیدمان نمایشگرها و 

همچنین کنترل و مدیریت آنها نام برد.

Agent نرم افزار نظارتی
نظارت، تجزیه و تحلیل محتوایی که بر روی نمایشگرها به نمایش 
درآمده است از جمله وظایف اصلی نرم افزار Agent می باشد. 
با این نرم افزار می توان گزارشی از نحوه عملکرد نمایشگرها در 

زمان های مختلف بدست آورد.



البراتــوار آموزشــی Classmate براســاس آخریــن تکنولــوژی روز و نیازهایــی 
ــانه�ای  ــتم چندرس ــک سیس ــورت ی ــود دارد، بص ــوزش وج ــوزه آم ــه در ح ک

ــده اســت. )Full Multimedia( طراحــی گردی
طراحــی و اجــرای ایــن سیســتم توســط شــرکت مهندســی نــوآوران تحقیــق، 
براســاس جدیدتریــن البراتوارهــای آموزشــی در ســطح جهــان و بــا در نظــر 
گرفتــن نیازهــای مراکــز آموزشــی و مشــتریان ایرانــی انجــام شــده اســت. 
ایــن نــرم افــزار دارای گواهــی تاییــد فنــی از شــورای عالــی انفورماتیــک، 
ــاوری  ــعه فن ــز توس ــار از مرک ــوز انتش ــور و مج ــه ای کش ــی رایان ــام صنف نظ

اطاعــات ورســانه هــای دیجیتــال مــی باشــد.

برخی از ویژگیهای اصلی این سیستم
)Full Multimedia( سیستم کاما چند رسانه ای 

 سیستم کاما نرم افزاری و عدم وابستگی به سخت افزار خاص

 سازگار با تمام سیستمهای سخت افزاری

TCP/IP و VOIP طراحی براساس پروتکل 
 عملکرد بر بستر شبکه و بصورت ارتباط سرور و کاینت

 سازگار با تمام نسخه های ویندوز

استفاده از Classmate یعنی حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی
البراتوار Classmate در دانشگاه ها، مدارس، مراکز آموزش عالی، آموزشگاه�ها، نفت، گاز  و پتروشیمی، 
مراکز نظامی و بطور کلی در هر فضای آموزشی که نیاز به تعامل، نظارت و یا ارتباط چند�رسانه�ای بین 

استاد و دانشجو باشد قابل استفاده است.
البراتوار  Classmate بعلت داشتن ساختار بومی و تولید توسط شرکت مهندسی نوآوران تحقیق، عاوه 
بر دارا بودن قابلیت سایر البراتوارها امکانات و مزایای منحصر  بفردی براساس خواسته کاربران ایرانی 

را نیز دارا می باشد.

امکانات و ویژگی های منحصر بفرد
 الیسنس مادام العمر با قابلیت بروزرسانی نامحدود

 ارتباط صوتی و تصویری بین استاد و دانشجو
 امکان گروه بندی و تدریس همزمان چند سطح مختلف آموزشی در یک کاس

 امکان پخش فیلم برای نفرات و اجازه صحبت کردن استاد و یا دانشجو بر روی آن
 قابلیت مکالمه بین دانشجویان با مجوز استاد و انتخاب سرگروه

 ارزیابی عملکرد دانشجویی به صورت متمرکز
 اختصاص وقت مفید بیشتر به هر دانشجو و در نتیجه باال بردن سرعت و راندمان کاس

 امکانات کنترلی و نظارت متنوع برای بررسی لحظه ای هر یک از دانشجویان
 ارسال فایلهای صوتی و تصویری با کیفیت بسیار باال در افزایش بهره وری

 توانایی استفاده سیستم تحت شبکه در آموزشهای ضمن خدمت سازمان ها، ارگان ها و ادارات

البراتوار آموزشی
Educational laboratory

M a d e  I n  I r a n



ــد  ــه رش ــای رو ب ــع نیازه ــدف رف ــا ه ــن ب ــال 2006 در ژاپ CHleru در س
مــدارس، آموزشــگاه هــا و دانشــگاه هــا در زمینــه آمــوزش تاســیس شــد. 
ایــن شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری نــرم افــزار و روش هــای نویــن 
ــه  ــه ای از جمل ــال یکپارچ ــای دیجیت ــل ه ــت راه ح ــته اس ــی توانس آموزش

سیســتم هــای آمــوزش زبــان و علــوم مختلــف را ارائــه نمایــد.

البراتوار زبان
language laboratory

ویژگی های خاص آموزشی البراتوار زبان
کنفرانس داخلی و کنترل از راه دور

کنفرانس گروهی / دو نفره
تحلیل دیجیتالی صدای پاسخ دهنده

دارا بودن تمامی کارایی های البراتوار زبان سنتی و قدیمی

قابلیت برگزاری و نتیجه آزمون
مدل سازی صدا دانشجو و دسکتاپ کامپیوتر او برای دیگر دانشجویان کاس

امکان ذخیره سازی دسکتاپ و صدای استاد و همچنین مکالمات دانشجویان
به اشتراک گذاری صدا و تصویر دسکتاپ استاد برای دانشجویان

الیسنس مادام العمر با قابلیت بروزرسانی نامحدود

مدیریت بهینه کالس برای اطمینان از آموزش مناسب
استفاده از نرم افزارهای مختلف با همراهی جستجوی وب

نظارت برکاربری و کنترل کامپیوتر دانشجویان
ارسال دسکتاپ استاد با ابزار حاشیه نویسی

نمایش تصاویر دسکتاپ دانشجویان برای استاد بصورت تصاویر کوچک
امکان چت و ارسال پیغام

امکان مانیتورینگ دسکتاپ دانشجویان بصورت محسوس و نا محسوس
دارا بودن تمامی امکانات یک البراتوار کامل در یک نرم افزار جامع

ضبط کننده دیجیتال صدا و تصویربرای یادگیری زبان
Calabo Digital Recorder

ویژگی های اصلی این سیستم به شرح زیر است:
 تهیه محتوای دیجیتال صوتی با استفاده از صدای اساتید یا صداهای دیگر

 ایجاد آزمون های ترجمه و تمرین نحوه تلفظ
 بازپخش فایل صدا و تصویر با سرعت های مختلف بدون تغییر تن صدا

 نمایش امواج صوتی برای تصحیح و تمرین تلفظ صحیح
 توانایی ارزیابی صدای ضبط شده توسط استاد

 امکان دیدن و شنیدن فایلهای صوتی و تصویری از روی حافظه کامپیوتر
 دارای مقایسه همزمان صدای دانشجو و استاد یا دیگر اصوات

 قابلیت Self Learning برای دانشجویان



قابلیتی هوشمند برای کاهش هزینه  نگهداری دیتا پروژکتور
Image care

دیتا پروژکتور
Data Projector

CP-AW2505WN CP-EX303 CP-EX302N مدل

 2700 Lm 3300 Lm 3200 Lm قدرت روشنایی

WXGA: 1280x800 XGA: 1024x768 قدرت تفکیک تصاویر

10000:1 20000:1 2000:1 شفافیت تصاویر

10000 12500 10000 عمر المپ )ساعت (

4.3 kg 3.5 kg 3.0 kg وزن

1xcomposite
2xRGB,HDMI 

1xHDMI, composite
2 x RGB ورودی های تصویر

1xRGB  خروجی تصویر

Hybrid Unwoven فیلتر

 60~100"  30~300" سایز تصویر

 0.126-0.41m 0.9-10.9 m فاصله تاپرده نمایش

2xUSB NO PC-Less Presentation

Optional/Yes Optional/No Optional/Yes Wireless  LAN/Wired LAn

16Wx1 (mono) اسپیکر 

3LCD : تکنولوژی ایجاد تصویر 
 مناسب برای کاسهای آموزشی

 عمر المپ : 12500 ساعت                                                                                                                                
 فیلتر هیبرید : 5000 ساعت بدون نیاز به سرویس

 شفافیت تصویر : 20000:1 
 قابلیت روشن و خاموش شدن سریع

 دارای منو فارسی
 قابلیت اصاح حالت ذوزنقه ایی تصویر)Keystone( بصورت خودکار )عمودی و افقی(

 استفاده با برد هوشمند و حذف سایه تصویر
 کاهش هزینه با استفاده از تکنولوژی ImageCare تا %48



CP-WX5500GF CP-EW4051WN CP-WX3042WN مدل

5200 Lm 4000 Lm 3000 Lm قدرت روشنایی

WXGA:1280×800 قدرت تفکیک تصاویر

10000:1 20000:1 10000:1 شفافیت تصاویر

6000 12500 10000 عمر المپ )ساعت(

6.9  Kg 3.5 Kg 3 Kg وزن

1×RGB,composite
2×HDMI

1×composite
2×RGB,HDMI

1×composite
2×RGB,HDMI/MHL ورودی های تصویر

1×RGB,HDMI 1×RGB خروجی تصویر

Hybrid Unwoven فیلتر

30~300" سایز تصویر

1.4-16.8m 0.9-11.6m فاصله تا پرده نمایش

1×USB 2×USB PC-Less Presentation

Optional/Yes Wireless LAN/Wired L AN

16Wx1 (mono) اسپیکر

دیتا پروژکتور
Data Projector

امکان ارسال تصاویر بصورت مستقیم از دستگاههای همراه مانند تلفن همراه وتبلت از 
 MHL طریق کابل

 داری تکنولوژی HDCR جهت بهبود خودکار کیفیت تصاویر در فضاهایی با نور زیاد
   HDCRMHL

دارای تکنولوژی Accentualizer  برای افزایش خودکار شفافیت و  وضوح تصاویر   
Accentualizer

3LCD : تکنولوژی ایجاد تصویر 
 عمر المپ : 12500 ساعت 

 شفافیت تصویر : 20000:1
 ارتباط بی سیم )Wireless LAN( : قابلیت ارائه مطالب بصورت بی سیم از کامپیوتر به دیتا پروژکتور

 اتصال به شبکه )Wired LAN(: قابلیت کنترل و ارسال تصویر از شبکه
USB ارائه مطالب بدون نیاز به کامپیوتربا استفاده از پورت 

)Crestron( مدیریت هوشمند دیتا پروژکتورها بصورت یکپارچه 
 HDMI دارای خروجی 



iBoard W Series نام محصول
Infrared Technology تکنولوژی

USB 2.0(5m) ارتباط با کامپیوتر

1575mm(W)*1170mm(H)*45 (D) اندازه تصویر

قلم و انگشت روش های نوشتاری

32000(W)*24000(D) وضوح تصویر

400dot/s سرعت تشخیص صفحه

1mm ضریب خطای دستگاه

10 تعداد کاربر

Win 7,8,8,10 سازگار با سیستم عامل

23kg وزن

پایه / دیوار نصب

 به اشتراک گذاری آناین مطالب  برروی موبایل و تبلت های شرکت کنندگان درجلسه 
 استفاده از ماژیک معمولی برای نوشتن 

 دسترسی آسان به نرم افزار برد با اسکن QR-Code برروی دستگاه 
 قابلیت نصب برروی پایه مخصوص برای سهولت جابجایی

 دارای نوار ابزار کاربردی برای استفاده آسان از کلیه امکانات 
WI-FI قابلیت اتصال32 کاربر بصورت همزمان از طریق 

برد هوشمند تعاملی
              iboard DrawView PAD

برد هوشمند
Interactive Whiteboard

 روشن و خاموش کردن دیتا پروژکتور بدون نیاز به ریموت کنترل 
 قطع برق دیتا پروژکتور جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز  

 خاموش و روشن کردن دستی و زماندار
IR قابلیت سازگاری با دستگاه های مجهز به 

 افزایش عمر المپ دیتا پروژکتور

RFID کنترل کننده

IR تکنولوژی مادون قرمز 
 فریم ) قاب( باریک و زیبا 

 امکان استفاده با قلم و دست 
 4K کیفیت نمایش تصاویر با کیفیت 

 نرم افزار کاربردی و آسان  بهمراه دو نوار ابزار 
 امکان استفاده چند کاربر بصورت همزمان 

Android و Windows سازگار با سیستم عامل 

نمایشگرهای لمسی  تعاملی
Interactive Touch Screen



قابلیت ارسال پیامهای متنی و 
هشدارهای صوتی

PJ
M
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ng
er

امکان کنترل و ارسال محتوا از طریق 
LAN پورت

Present Content via LAN

شبیه سازی تنظیمات یک پروژکتور در 
پروژکتور دیگر

امکان کنترل دیتا پروژکتور به وسیله 
تلفن همراه

Projector Mobile Connection

 ،USB نمایش اطاعات از طریق پورت
 JPG، PNG، BMP پشتیبانی فرمتهای

 MOV و GIF، AVI

PC-Less Presentation

امکان مدیریت و کنترل ویدئو پروژکتور 
بر روی شبکه محلی 

C
lo
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ng
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Network

دیتا پروژکتور
Data Projector

مشخصات منحصر بفرد دیتا پروژکتورهای هیتاچی

LAN
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