
Zero PC a jazykové učebne, dotykové monitory 
a tabule, správa a servis IT techniky...

www.avalonit.sk

Komplexné riešenia pre školy



Zero PC 
učebňa AIT

Ponúkané produkty

• Plnohodnotná náhrada počítačov Zero klientami

• Učiteľ má prehľad o žiakoch

• Vyššia forma bezpečnosti

• Rýchlejší a jednoduchší servis

• Ekologické pracovisko

• Úspora obstarávacích nákladov 75%

• Úspora na údržbe 85%

• Úspora na elektrickej energii 95%

• Centrálny manažment systému cez AIT managera

• Správa a monitoring 24/7 vzdialene

• Blokovanie internetu a sociálnych sietí

• Vypnutie obrazoviek

• Posielanie súborov

• Interný chat

• Softvérové hlásenie ,, Dvíhanie ruky,,

• Premazanie plochy periodicky alebo jedným klikom

• Vzdialené spúšťanie programov žiakom

• Mód vysielania učiteľskej obrazovky



• Stoly na mieru
• Jednoduchý program na ovládanie učiteľom
• Rozdelenie žiakov do skupín
• Konverzácie v pároch
• Učiteľ vie ovládať každé slúchadlo a mikrofón 

samostatne
• Odposluch skupín/jednotlivcov
• Možnosť napojiť vlastné reproduktory
• Prehrávanie vlastných audio nahrávok
• Riadiaca Jednotka s integrovaným zosilňovačom
• Prepojenie s PC učebňou alebo Zero PC
• Všestranná kompatibilita s aktuálnymi systémami 

na škole

Jazyková 
učebňa

Ponúkané produkty



Dotykové 
panely

Vylepšenie 
internetu

Ponúkané produkty

Ponúkané produkty

• 65“ a 75“ matné v 4K rozlíšení 
• Integrovaný OPS PC s win10pro
• Šetriaci režim, 9 gest a 10dotyk
• Široký zorný uhol 178° a svietivosť 450 cd/m2
• Teleskopické ukazovadlo grátis

• Zrýchlenie internetu a manažment rýchlosti
• Oddelenie žiackeho internetu od učiteľského
• Blokovanie nevhodných stránok
• Bezpečný firewall postavený pre školu
• Vzdialený monitoring a údržba
• Optické a wifi siete



Interaktívne 
tabule

Ponúkané produkty

• Dotyk pero a/alebo prst
• Kvalitné Epson projektory
• Aj menšie modely pre MŠ
• Montáž tabuľových setov aj s pylónmi
• Šikovná skrinka na PC a káble
• Lampy aj do starších projektorov skladom

Prezentačný 
monitor

Ponúkané produkty

• Aktuálne info pre rodičov a žiakov
• Ideálne riešenie do vestibulu
• Vzdialené ovládanie
• Odosielanie obrazu po sieti
• Automatické zapínanie a vypínanie
• Napojenie na školský systém



Lampy a servis 
projektorov 
a interaktívnych 
systémov

Naše služby

• Originálne lampy skladom
• Výmena lampy na škole
• Hĺbkové čistenie projektorov
• Diagnostika projektora zdarma
• Servis projektorov a IT tabúľ rôznych 

značiek

Správa a servis 
IT techniky

Naše služby

• Pravidelný servis školskej techniky
• Údržba interaktívnej techniky a počítačov
• Hardvérové opravy techniky
• Monitoring a údržba serverov a sietí
• Autorizovaný servis Qomo a Promethean



Naše ďalšie riešenia a realizácie nájdete na 
www.avalonit.sk     •     www.preskolu.sk

info@avalonit.sk
(+421) 0948 233 888

Hotline


