MIMIO CLASSROOM

MimioClassroom är en samling produkter för det interaktiva klassrummet.
För elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med koncentrationssvårigheter kan
det många gånger vara svårt att följa med och förstå vad som skrivs på en vanlig traditionell
whiteboardtavla när man själv skall koncentrera sig på att göra egna anteckningar.
En interaktiv skrivtavla gör det lättare för den här gruppen av elever att ta till sig det som
skrivs på tavlan eftersom allt går att spara som en fil i datorn eller skrivas ut på ett papper.
Eleven behöver själv inte göra några anteckningar utan kan i stället lyssna på vad läraren
säger.
En dokumentkamera är också det en stor hjälp i undervisningen. Att kunna lägga en lärobok
eller ett föremål och få det uppförstorat på tavlan gör det enklare för alla elever att hänga
med.
Även utanför skolans värld finns det naturligtvis måga användningsområden för en interaktiv
skrivtavla. Tänk dig ett arbetsmöte där alla anteckningar på tavlan kan sparas till mötesdeltagarna, eller en PowerPoint-presentation där föreläsaren kan skriva noteringar i sitt
bildspel direkt framme vid tavlan
I det här häftet presenterar vi produkterna som tillsammans utgör MimioClassroom.
Programvaran MimioStudio som medföljer alla produkter finns för både PC, Mac och Linux.
Självklart är programvaran på svenska. Vid installationen får du dessutom tillgång till drygt
30 andra språk.
Fullständig teknisk specifikation hittar du på www.mimiony.se.
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MimioTeach

MimioTeach är en portabel lösning som gör om vilken slät vit yta som
helst till en interaktiv whiteboard. Listen har inbyggda magneter som
gör att den sitter stadigt på den magnetiska whiteboarden i klassrummet
eller i konferensrummet. MimioTeach styrs med den medföljande muspennan. Programvaran MimioStudio som följer med MimioTeach får fritt
installeras på skolans samtliga datorer samt på lärarnas hemdatorer.
I programvaran finns en mängd kraftfulla verktyg som till exempel att
omvandla handskriven text till datatryckt text eller möjligheten att spela
in allt som sker framme vid tavlan.
MimioTeach levereras med en penna med uppladdningsbart batteri.
Pennan laddas när den sitter fast på sidan av listen. Dessutom medföljer
en USB-hub för trådlös kommunikation med datorn, en 5 meter lång USBkabel samt en AC-adapter för strömförsörjning.

MimioView

MimioView är en enkel och användarvänlig dokumentkamera av
mycket hög kvalitet. Anslut kameran till datorn med den medföljande
USB-kabeln. Kameran strömförsörjs via USB.
Lamporna (2 st) är skilda ifrån kameran vilket gör att man undviker
blänk. En mikroskopadapter följer med kameran. Denna monteras
enkelt med hjälp av bajonettfattning på kamerahuvudet.
Både lamparmarna och kameraarmen är böjbara vilket gör att
kameran kan riktas åt alla tänkbara håll. Programvaran MimioStudio
medföljer. I denna finns bland annat en inspelningsfunktion vilket
gör att dokumentkameran kan användas som en filmkamera.

MimioCapture

MimioCapture är ett tillbehör till MimioTeach. Med hjälp av MimioCapture
kan du digitalisera allt du skriver och ritar på whiteboardtavlan med
vanliga whiteboardpennor. Systemet består av 4 st pennhållare med
inbyggt uppladdningsbart batteri. I dessa pennhållare sitter det vanliga
whitebordpennor. Dessutom medföljer en sudd som även den har ett
inbyggt uppladdningsbart batteri. Pennhållare och sudd laddas i det
medföljande laddningsstället.
När man skriver med pennorna på tavlan går allt via MimioTeach in i
Mimios programvara i datorn. Skriver man fel suddar man med den
medföljande sudden som även suddar i datorn.
Med hjälp av knappar på laddningsstället eller på MimioTeach skapar
du nya sidor i Mimios programvara.

MimioVote

MimioVote är ett utvärderingssystem där du med hjälp av verktyg
i Mimios programvara kan skapa prov eller läxförhör och få resultatet
direkt in i en betygsbok. MimioVote kan köpas med 24 eller 32
handenheter. Dessa laddas i ett medföljande laddningsställ.
MimioVote kommunicerar trådlöst med datorn via den medföljande
USB-hubben.

MimioPad

MimioPad är en taktil pekplatta som ger dig möjlighet att styra din
dator från vilken position du vill i klassrummet eller konferensrummet.
Ett utmärkt komplement till MimioTeach. Du kan till exempel hjälpa
enskilda elever som behöver hjälp utan att behöva stå framme vid
tavlan och störa hela klassen.
Pennan fungerar som en datormus när den trycks emot plattan.
MimioPad kommunicerar trådlöst med datorn.

MimioBoard

MimioBoard är en vanlig magnetisk whiteboardtavla med en inbyggd
MimioTeach. Tavlan finns i 2 storlekar, 120x180 cm samt 120x212 cm.
En blank magnetisk yta av keramiskt stål gör tavlan lätt att rengöra.
Tavlan kommunicerar med datorn via USB-kabel eller trådlöst med
hjälp av den medföljande USB-huben.

Vi lämnar 5 års garanti på alla Mimios produkter.
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