B?ng t??ng tác : IQBoard DS-9089HD

IQBoard DS-9089HD

Rating: Not Rated Yet
Price:
32.000.000 ?

Ask a question about this product

Description
B?ng t??ng tác thông minh IQboard dùng tay (ho?c v?t ?? vi?t) thay vì dùng chu?t ?? di chuy?n, nh?p, nh?p ?úp, nh?p ph?i, và ?? v?n hành, ?i?u
khi?n máy tính. Qua ph?n m?m d?y h?c IQ, các ch?c n?ng gi?ng d?y và ch?c n?ng gi?i thi?u t??ng tác khác nhau có th? ??t ???c nh? là vi?t, t?y,
?ánh d?u, kéo, phóng to thu nh?, phát hi?n, ?i?m sáng, ch?p ?nh màn hình, l?u hình ?nh, ghi chép màn hình, phát l?i, nh?n d?ng vi?t tay, nh?p
li?u bàn phím, nh?p li?u v?n b?n, siêu liên k?t ??n các ph??ng ti?n truy?n thông và các trang web, h?i th?o và gi?ng d?y t? xa.
Không ch? gi? các tùy ch?nh demo truy?n th?ng, gi?ng d?y, di?n thuy?t và vi?t cùng lúc mà còn dùng công ngh? k? thu?t ?a ph??ng ti?n k? thu?t
s? ?? trình bày n?i dung gi?ng d?y và gi?i thi?u.
Kh? n?ng l?u và ph?c h?i làm nh?ng n?i dung này không còn thành công n?a, ph?n m?m d?y h?c có th? ???c l?u gi? trong nh?ng hình th?c v?n
b?n và hình ?nh chung khác nhau, và quá trình gi?ng d?y và gi?i thi?u (thuy?t trình) có th? ???c ghi chép l?i trong hình th?c video và audio ?a
d?ng.
Th? vi?n ngu?n phong phú và có hi?u qu? nâng cao ph??ng ti?n truy?n ??t thông tin gi?a giáo viên, h?c sinh và hi?u qu? c?a vi?c h?c. B?i vì n?i
dung bu?i lên l?p c?ng có th? l?u l?i thành file h? s? ?i?n t?, nên h?c sinh không c?n ph?i ghi chép. Vì v?y, h?c sinh có th? t?p trung chú ý nhi?u
h?n trên bài gi?ng, hi?u ý ngh?a bài gi?ng, chia x? ý ki?n, và làm sinh ??ng, thú v? trong vi?c h?c và h?i th?o.
Ti?n ích c?a b?ng t??ng tác IQboard:
1. T?o môi tr??ng t??ng tác toàn di?n
2. Thu hút s? t?p trung chú ý, tham gia c?a tr? ngay c? nh?ng tr? th? ??ng, e ng?i nh?t. Kích ho?t kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr?.
3. T?o bài gi?ng phù h?p v?i nhu c?u c?a các tr?.
4. Giúp tr? có th? d? dàng hình dung và có khái ni?m chính xác v? các hình ?nh, s? v?t, âm thanh,…
5. Khuy?n khích tr? xây d?ng các khái ni?m thông qua th?c hi?n và th? nghi?m
6 T?o bài h?c vui nh?n
7. Nâng cao n?ng l?c c?a tr? và chuyên môn c?a giáo viên
8. Có th? vi?n tài nguyên r?ng l?n và ??y ?? công c? h? tr? giáo viên so?n giáo án m?t cách d? dàng, nhanh chóng, hi?u qu?.
V?n hành d? dàng, ??nh h??ng chính xác, ?? phân gi?i cao, ph?m vi vi?t c?c l?n, và nhi?u kích c? l?a ch?n
-

V?n hành d? dàng, b?t c? ai bi?t m?t ít v? vi tính c?ng có th? ?i?u khi?n v?n hành thi?t b? trong vòng 10 phút.

-

H? tr? gi?i quy?t d? án, và thích ?ng b?t k? máy chi?u hi?n có trong th? tr??ng

-

T?c ?? ph?n ?ng nhanh và v?n hành nh?y

-

Ch?p nh?n ?? phân gi?i cao, k? thu?t ??nh h??ng 9 ?i?m nh?m ??m b?o vi?c vi?t, v?n hành và ph?m vi vi?t chính xác

-

Kích th??c và thông s? k? thu?t khác nhau ?? l?a ch?n (Kích th??c t? 60” ??n 112”, h? tr? ho?c không h? tr? vi?t bút th??ng)
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* Máy có ??y ?? ngu?n g?c, xu?t x? và cam k?t ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
* B?o hành và b?o trì ??m b?o nhanh chóng, thu?n l?i.
* Gía ch?a bao g?m VAT 10% ; Giao hàng mi?n phí t?i thành ph? H? Chí Minh và Hà N?i.
* M?i chi ti?t vui lòng liên h?: 08 6265 3333 ho?c 0909 19 79 23

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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