
WITAJCIE W 
KOMPUTEROWEJ  
PRACOWNI 
PRZYSZŁOŚCI



Obecne wyposażenie pracowni

Oddzielny komputer 
dla każdego ucznia

28 x



Standardowy sprzęt komputerowy oznacza

Wiele punktów awarii

Każdy komputer zawiera dysk twardy, kartę graficzną, procesor i wentylator

Skomplikowane zarządzenie

Na każdym komputerze działa indywidualny system operacyjny i dziesiątki aplikacji

Krótka żywotność

Średnia żywotność komputera to tylko 5 lat

Szkodliwe środowisko

Każdy komputer emituje ciepło, hałas i kurz



Poznajcie

Rozwiązania 

komputerowe dla szkół

i innych instytucji

z mnóstwem korzyści.



Server Jednostka wyświetlająca



Server Switch

Internet

Stacje użytkownika - NEO



PRACOWNIA 
KOMPUTEROWA



Wyświetlacz użytkownika Neo

Łatwe podłączenie do monitora

Kontrola przy użyciu standardowej klawiatury i myszy 

4x usb, 2x micro hdmi , 1x audio, 1x lan

Zużycie energii 5w, waga 0,3 kg



Centralny serwer Nexi

Wydajność dostosowana do pracowni lub całej szkoły

Wyjątkowa szybkość transferu 

Wysoka niezawodność

Powszechnie znany system operacyjny Windows
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Nexi PRO Nexi GO
Znakomite, uniwersalne rozwiązanieRozwiązanie dla użytkowników 

wymagającej dużej wydajności

Rozwiązanie Nexi PRO jest idealne,

jeśli Ty i Twoi uczniowie pracujecie

w bardziej wymagających programach, 

takich jak np. Blender, Inventor, Revit, 

Autodesk Autocad, Solidworks 2019. 

Rozwiązanie Nexi GO będzie 

odpowiednie dla Ciebie, jeśli Ty i Twoi 

uczniowie korzystacie z popularnych

programów do nauki.



Konsola zarządzania Nexi BOARD

Udostępnianie monitora nauczyciela wszystkim monitorom uczniów

Możliwość zdalnego wsparcia i przejęcia kontroli ze stanowiska 

nauczyciela

Możliwość zablokowania korzystania z sieci społecznościowych, 

internetu lub pamięci USB

Proste i intuicyjne zarządzanie pracownią



Dlaczego NEXINEO?

Oszczędność do 75% na kosztach 

operacyjnych dzięki długiemu 

okresowi eksploatacji jednostek

wyświetlających, ich minimalnej 

awaryjności i niewielkim wymaganiom

w zakresie zarządzania.

Mała waga wyświetlacza, jego 

dłuższa żywotność i minimalne 

zużycie energii zapewniają wysoką 

oszczędność odpadów 

elektronicznych i emisji CO2.

Nadaje się również do programów 

zaawansowanych graficznie takich

jak: Autodesk, Solidworks, Blender

i wiele innych.

Koszty pod kontrolą Ekologiczne rozwiązanie Również dla zaawansowanych 
programów



Dlaczego NEXINEO?

Brak hałasu, brak promieniowania 

cieplnego, mniej kurzu i mniej

promieniowania

elektromagnetycznego gwarantują 

zdrowsze środowisko w pracowni.

Dzięki konsoli zarządzającej Nexi 

BOARD nauczyciel uzyskuje pełną 

kontrolę nad całą klasą, a proces 

dydaktyczny staje się o wiele bardziej 

efektywny.

Wyświetlacz nie przechowuje lokalnie 

żadnych informacji i nie są na nim 

uruchamiane żadne programy. Zatem 

ryzyko kradzieży danych wrażliwych 

jest minimalne.

Zdrowsze miejsce pracy i nauki Skuteczne nauczanie Bezpieczeństwo na 1 miejscu



Wielofazowe testy obciążenia serwera

Instalacja i testowanie aplikacji edukacyjnych zgodnie 

z wymaganiami danej szkoły

Sprawdzenie urządzeń peryferyjnych używanych przez szkołę 

Serwer dostarczamy do klienta w pełni skonfigurowany

i sprawdzony zgodnie z jego preferencjami

Laboratorium Nexineo
Przed każdą instalacją u klienta, w naszym laboratorium wykonujemy 

następujące czynności:



Zdalne zarządzanie, monitoring

Natychmiastowe wsparcie ze strony działu technicznego 

Aktualizowanie programów

Jednostka rezerwowa NEO dla każdej klasy 

Przedłużona gwarancja na 5 lat

Serwis Nexineo
Ciągły monitoring wszystkich komponentów i regularne kontrole

serwisowe zapewniają wysoką niezawodność i długą żywotność systemu.



Prawie 440 szkół

w Europie



Przykładowe
realizacje



Zapraszamy na naszą stronę

www.nexineo.com/pl
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