Załącznik nr 6c – opis przedmiotu zamówienia dla części 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są tablice interaktywne z projektorem o krótkiej ogniskowej zgodne
z załączonymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi.
I.

Wykaz ilościowy przedmiotu zamówienia z kodami CPV

Lp. Nazwa kod CPV

ilość

30195000-2 Tablice
38652100-1 Projektory
1.

Tablica Interaktywna z projektorem o krótkiej ogniskowej

2

II. Wymagania formalne
1.

2.

3.
4.

5.

Zamawiający może zażądać od dostawcy potwierdzenia od producenta lub
autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, że oferent spełnia wymagania
producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi
związanych oraz oświadczenia potwierdzonego przez polskie przedstawicielstwo
producenta
potwierdzającego pochodzenie produktu z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
Na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych należy
załączyć informację o oferowanym produkcie (załącznik nr 7c do SIWZ) i zgodności
oferowanego sprzętu z wymaganiami SIWZ. Dla każdej pozycji Zamawiający wymaga
potwierdzenie w formie spełnia/nie spełnia oraz dodatkowo podania faktycznych
parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania w taki sposób, aby oceniający mogli
stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji SIWZ.
Wszystkie oferowane produkty należy jednoznacznie wskazać poprzez wpisanie i ich
producenta, nazwy, , modelu oraz jednoznacznych identyfikatorów (kodów producenta).
Dodatkowo w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia
wskazany przez wykonawcę w Informacji o oferowanym produkcie - załącznik nr 7c do
SIWZ) odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca na
wezwanie na podstawie art. 26.ust.2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych przekaże opis
urządzeń oferowanych Zamawiającemu w szczególności dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, itp., dla każdego zaoferowanego urządzenia czy oprogramowania,
potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego. Załączone dokumenty muszą
wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanych urządzeń.
Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym,
innym niż język polski lub język angielski, złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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6.

Podane poniżej parametry są minimalnymi parametrami jakie muszą posiadać oferowane
produkty. Aby oferta była zgodna w wymaganiami wszystkie te parametry muszą być
spełnione poprzez oferowane rozwiązania.
III. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich przedmiotów zamówienia

1.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od
dnia dostawy Zamawiającemu.
2. Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000
lub inną normą równoważną.
3. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne
do dostarczania przez producenta.
4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób,
aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych, objęte gwarancją, której minimalne wymagania zostały szczegółowo opisane
dla urządzeń w specyfikacji a dla pozostałych przedmiotów zamówienia minimum 12 m-cy.
6. Do każdego dostarczonego sprzętu wykonawca załączy oryginalne dokumenty licencyjne
uprawniające do używania dodatkowego oprogramowania.
7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet niezbędnych kabli koniecznych do
instalacji i uruchomienia na miejscu instalacji.
9. Każde urządzenie powinno być dostarczone, wypakowane, zainstalowane i skonfigurowane
we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego.
10. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy
równoważne.
11. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±
10%, 50 Hz.
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IV. Parametry techniczne i funkcjonalne
Tablica interaktywna z projektorem o krótkiej ogniskowej - 2 szt.
Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne

Projektor

1. Technologia LCD
2. Kontrast minimum 2000:1
3. Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności
Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3
4. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali
(format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu
do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy
zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając
ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek
elektronicznych korekcji,
5. Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności
6. Porty wejścia min.:
a. 1 x USB typ B
b. 1 x HDMI,
c. 1 x composite video (RCA Chinch),
d. 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack
e. 1 x RS232
f. 1 x RJ45
7. 2 x VGA (DB-15), Porty wyjścia min:
a. 1 x VGA (DB-15),
b. 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack
8. Waga maksymalnie 3,5 kg
9. Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności
10. Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym
na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru
Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN
11. Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez
konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi
12. Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora
13. Moc wbudowanych głośników minimum 1W
14. Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy
15. Gwarancja producenta na lampę –36 miesięcy
16. Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń
przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora
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Uchwyt
mocujący
projektora

Minimalne płynne regulacje:
odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył,
pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo
Prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu

Tablica
interaktywna
Technologia – dotykowa, optyczna.
Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch
Technologia
użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując
dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
Przekątna
Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można
dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z
wymiaru
interaktywnego projektora 156,5 cm × 117,5 cm (przekątna 77 cali – 195,6 cm).
(cale)
Format

Format tablicy – 4 / 3

Powierzchnia
tablicy

Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na
zarysowania, uszkodzenia mechaniczne

Dokładność

1 mm

Tempo
śledzenia
sygnału

6ms - 12 ms

Kompatybilność Windows 10
z systemami
operacyjnymi
Oprogramowan rozpoznawanie pisma odręcznego, możliwość integracji się programami
ie
pakietu MS Office
Inne cechy

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do
mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho
ścieralnymi.

Wyposażenie

oprogramowanie, kabel USB, w zastawie z tablicą dwa pisaki, zestaw
montażowy, instrukcja w języku polskim
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Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch
punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu,
dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów
dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany
zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń
audiowizualnych.
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika
tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym
Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i
przeprowadzenie interaktywnych lekcji w języku polskim.
Program umożliwia obsługę gestów multitouch i pozwala na pracę kilku
osób jednocześnie (możliwość pisania, używania gestów wielodotyku).
Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji
tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi
w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i
zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki i obszar
roboczy okna. Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na wdrożenie
nowych użytkowników wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia
Funkcjonalność: nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami.
Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu między innymi poprzez
regulację odstępów pomiędzy liniami i wcięć akapitów. Możliwość
zastosowania styl umożliwiający rozpoczynanie każdego akapitu dużą
literą, tzw. inicjał.
Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i
wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów
graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek.
Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. Wstawianie obiektów z
wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji,
gotowych szablonów, widżetów (gadżetów), obiektów 3D).
Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła
komórek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie ręcznie narysowanej
tabeli, która po rozpoznaniu może być poddawana formatowaniu (zmiana
wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komórkach tabeli. Usuwanie
pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Dzielenie
łączenie komórek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiająca taką samą
szerokość lub wysokość lub rozmiar komórek w tabeli.
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Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść.
Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy
stronami w oprogramowaniu tablicy.
Łączenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejności całych grup
stron. Możliwość nadawania grupom stron, jak i samym stronom
dowolnych nazw. Domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i
dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę).
Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych
aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z
zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu
dostarczanego wraz z tablicą.
Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów
poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w
drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów.
Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych.
Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń
interaktywnych przez przypadkową edycją przez uczniów, ale pozwalające
na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.
Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które
po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się z
zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń
interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji
poprawności rozwiązań tych ćwiczeń
Narzędzie do tworzenia dowolnych wielokątów nieregularnych poprzez
wskazywanie ich kolejnych wierzchołków.
Możliwość modyfikowania kształtów figur geometrycznych poprzez
przesuwanie ich wierzchołków.
Wyświetlanie w figurach geometrycznych miary kątów wewnętrznych i
długości boków. Zmiana tych wartości w przypadku edycji kształtu.
Funkcja dzielenia figur geometrycznych kół, kwadratów oraz prostokątów
na części o równej powierzchni. Te fragmenty można później osobno
edytować oraz przesuwać jak osobne obiekty. Funkcja pomocna przy
nauczaniu ułamków.
Dodatek pozwalający na wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na
slajdach programu do obsługi tablicy interaktywnej. Każdy obiekt (obiekty)
może być w dowolny sposób obracany i oglądany ze wszystkich stron.
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Istnieje możliwość dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujących
elementy obiektu oraz ukrywania (odsłaniania) obiektu przed prezentacją.
Dodatek pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, które pozwalają
obserwować obiekty tak jakby oglądający znajdował się w scenie. Dodatek
pozwala na prezentowanie obiektów zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).
Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie
zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB.
Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych
aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel). Możliwość przekształcenia
notatek odręcznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww.
programów.
Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji
(przynamniej: MS PowerPoint). Możliwość wstawienia ich do ww.
programów.
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików
stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez
konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać
przeglądanie plików, pisanie za pomocą pisaków po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.
Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel.
Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii
przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. Możliwość zmiany kolorów
ww. narzędzi do teł ciemnych i jasnych. Narzędzie do rysowania
wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta.
Narzędzie graficzny edytor zapisu matematycznego, który pozwala pisać
odręcznie równania i wzory matematyczne oraz przekształcać je na tekst
maszynowy (rozpoznawanie równań matematycznych napisanych
odręcznie).
Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków
wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. Funkcja resetowania strony
pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci
bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko
rozpocząć pracę od nowa.
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy
gotowych lekcji, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji, obiektów 3D i
widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza
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musi zawierać co najmniej 500 lekcji w języku polskim z różnych
przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne.
Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co
umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych
przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.
Pióro kaligraficzne – narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie
pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelności zapisków lub
rysunków.
Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub
notatki wykonane przy pomocy kredek świecowych.
Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi
kształtami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro
kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który
jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym.
Narzędzie pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i
zamienia go na tekst maszynowy (również pisma w języku polski). Pozwala
na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma. Pisak
ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekście– dodaje spację,
pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst
napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje
zakreślony tekst tekstem napisany na pojawiającym się polu.
Narzędzie pędzel, które imituje malowanie pędzelkiem.
Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo
bladł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad
atramentu zaczyna znikać.
Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką
internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie
poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych
fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez
konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może
automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę
po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką.
Uruchamianie trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie
obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym
atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i
obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu
oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po
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wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostają na
slajdzie.
Dodatkowe,
zintegrowane
funkcje
w
oprogramowaniu
do
przygotowywania i przeprowadzenia lekcji, które będą dostępne dla
użytkownika przez minimum jeden rok (z możliwością przedłużania o
kolejne lata w trakcie używania programu):
-Generator ćwiczeń zawierający gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne
i komponenty do wyboru przez nauczyciela, który musi tylko dodać samą
treść ćwiczenia. Aplikacja generująca musi zawierać co najmniej takie
rodzaje ćwiczeń: sortowanie wyrażeń do dwóch grup, układanie wyrażeń
w odpowiedniej kolejności, fiszki słowo-słowo, fiszki słowo-obrazek,
uzupełnianie brakujących słów w zdaniu, dopasowywanie elementów w
pary.
-Narzędzie do tworzenia map myśli (Concept Mapping). Poszczególne
węzły mapy myśli mogą być wypełnione z klawiatury, pismem odręcznym
lub obrazem.
-Dodatek pozwalający utworzyć sesję w chmurze, gdzie poprzez stronę
internetową na urządzeniach mobilnych, uczniowie mogą wpisywać
dowolne teksty lub przesyłać zdjęcia, które są wyświetlane bezpośrednio
na tablicy. Każdy pojedynczy tekst lub zdjęcie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, które potem można w dowolny sposób obrabiać na
tablicy (usuwać, przesuwać, łączyć w grupy itd.). Teksty uczniów mogą
pojawiać się poprzedzone nazwą ucznia (w postaci inicjału) wpisaną w
czasie przyłączania się do sesji. Dodatek działa przez rok od zakupu tablicy
z możliwością ewentualnego przedłużenia.
Dodatek pozwalający na tworzenie i wyświetlanie materiału
przygotowanego w aplikacji Geogebra bezpośrednio na stronach programu
do obsługi tablicy.
Dodatek pozwalający na budowanie pojedynczych ocen oraz testów
opartych na pytaniach testowych. Oceny mogą być umieszczane
bezpośrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w
programie do obsługi tablicy. Możliwość używania pytań typu: prawdafałsz, tak-nie, pytanie testowe z jedną poprawną odpowiedzią, pytanie
testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami, odpowiedź jako liczba
(ułamek, ułamek dziesiętny), odpowiedź jako tekst, pytanie o opinie (bez
wskazywania poprawnej odpowiedzi). Możliwość budowania list klas z
przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalającymi na ich identyfikację
w systemie lub zadawania pytań w trybie anonimowym. Aplikacja
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zbierająca w jednym miejscu informacje o wynikach poszczególnych
testów, jak i wyników poszczególnych uczniów, z możliwością
automatycznego generowania raportów dla całych klas, poszczególnych
uczniów oraz porównawczych. Uczniowie udzielają odpowiedzi poprzez
stronę internetową na urządzeniach mobilnych. Urządzenia uczniów
wyświetlają treść pytań i ewentualne elementy graficzne związane z
poszczególnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek
działa przez rok od zakupu tablicy z możliwością ewentualnego
przedłużenia.
Funkcja nagrywania zajęć, która pozwala na odtworzenie w postaci
animacji czynności wykonywanych na tablicy w obrębie jednego okna
programu do przygotowywania i przeprowadzania zajęć (np. nagranie
przeprowadzenia jakieś konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych
etapów rozwiązania jakiegoś zadania).
Platforma edukacyjna do współpracy w czasie rzeczywistym oparta o
technologię przetwarzania w chmurze. Spełniająca wszystkie poniższe
cechy:
Pozwala na pracę grupową poprzez wspólne obszary robocze, które są
dostępne dla użytkowników poprzez sieć Internet za pomocą graficznej
przeglądarki internetowej na prawie dowolnym urządzeniu
komputerowym bez względu na system operacyjny (wyświetlacz
urządzenia > 5”).
Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.
System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30
uczniów.
Moduł do przeprowadzania testów obsługuje następujące typy pytań:
testowe wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, pytanie z
odpowiedzią tak/nie, twierdzenie z odpowiedzią prawda/fałsz, pytanie z
odpowiedzią w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzią za pomocą liczb
naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Moduł testowy może
zapisywać i udostępniać wyniki dla każdego ucznia nauczycielowi. Uczeń
może mieć wgląd w swoje wyniki z poszczególnych testów oraz informacje
o średniej uzyskanej przez całą klasę.
Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalność jak:
-przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocą pisaków,
ścieranie,
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-powiększenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie
powiększenia obszaru roboczego 1:1, ustawienie powiększenia obszaru
roboczego – cały obszar widoczny w oknie,
-dodawanie obrazów z dysku twardego, dostęp, wyszukiwanie i wstawianie
obrazów z galerii on-line, wyszukiwanie i wstawianie obrazów z sieci
Internet,
-wstawianie odnośników do stron internetowych z opcją otwarcia linku w
nowym oknie przeglądarki, wyszukiwanie i wstawianie filmów z serwisu
YouTube i otwieranie ich w nowym oknie,
-wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocą klawiatury urządzenia,
dobór koloru, kroju czcionki i jej wielkości
-wstawianie prostych kształtów geometrycznych i linii, dobór koloru tych
obiektów,
-interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie,
obracanie, usuwanie, zmianę rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i
wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie obiektu pomiędzy warstwami,
-dołączanie do obszaru roboczego stron z dokumentów *.pdf oraz
*.notebook.
Warunki
gwarancji

36 miesięcy.
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