
 

 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНА  ПРОПОЗИЦІЯ  

по реалізаці ї  проекту  впровадження   

інтерактивним медіа панелям  

для   

установ освіти  

 

 



 

 

Пропозиція 

 

На запит реалізації проекту з метою покращення та засвоєння навчального процесу 

ТОВ «Сенсорні системи України» надаємо наступну пропозицію щодо встановлення 

Інтерактивних медіа панелей. 

 

 
Загальні переваги використання комплексу: 

 
 Сучасність рішення, яке використовується в багатьох навчальних закладах України та 

за її межами; 

 Розширення режимів спільної роботи з учнями (студентами), що забезпечує 

отримання ними комунікативного досвіду; 

 Підвищення інтересу учнів (студентів) до предмета або дисципліни; 

 Засвоєння необхідного багажу знань для застосування у майбутній практичній 

діяльності; 

 Економія часу: потрібну інформацію учень (студент) може побачити на дошці, в той 

час як викладач її просто пояснює; 

 Наявність україномовного програмного забезпечення; 

 Відповідність рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. 

 

Найсучасніший комплекс на базі інтерактивних дисплеїв  

(без використання проектору) - найкраще рішення з існуючих для освіти та бізнесу. 

 Поєднання високої потужності вмонтованного комп’ютерного модулю з можливістю 

вибору будь якої конфігурації, яскравий HD та Ultra HDTV мультитач-екран і 

спеціалізоване україномовне програмне забезпечення дозволяє використовувати 

інтерактивні можливості цього пристрою для презентацій та ефективної взаємодії між 

вчителем та учнями. 

 



 

 

Переваги комплексу: 

 Відсутність необхідності використовувати проектор – завдяки чому, знижується вартість 

володіння (немає необхідності міняти фільтри, лампи і т.д.). 

 На відміну від інтерактивних дошок, в яких задіяні проектори - Інтерактивні дисплеї істотно 

менш чутливі до освітлення в приміщенні.  

 В дисплей може бути вмонтований комп’ютерний модуль, що дозволяє позбавитись від 

зайвих кабелів для підключення. 

 Яскраве світло від проектора більше не засліплює доповідача.  

 Немає необхідності проводити калібрування і налаштування, підганяти проектоване 

зображення під ширину дошки. 

 Простота встановлення та налаштування, не вимагає спеціальних навичок. Дисплей можна 

встановити вертикально або горизонтально.  

 Мобільність рішення дозволяє швидко перемістити дисплей в іншу локацію (приміщення). 

 Більша чутливість дотику Інтерактивних дисплеїв аналогічна повсякденним телефонам, 

підтримує розпізнавання до 10 точок, що істотно пожвавить і розширить можливості 

взаємодії з контентом. 

 

Вартість впровадження комплексу: 

 
Найменування Кількість Ціна (в грн.) Сума (в грн.) 

Інтерактивний дисплей TES-65IRWLP, 20 
дотиків multi-touch, OPS computer,  i5 

CPU(7-е покоління),  8G RAM, 128G SSD, 
WIFI,  ліцензійна Windows 10 

1 109 200,00 109 200,00 

Мобільна переносна стійка на колесах 1  12 500,00 12 500,00 

Ліцензія на mozaBook CLASSROOM 
(Презентаційне освітнє ПЗ) на 1 рік 1 5 940,00 5 940,00 

 

Модельний ряд мультимедійних комплексів наявний в розгалуженому асортименті від 65” до 86”, в залежності від 

технічних параметрів та поставлених задач. Поставка комплексів 75” та 86” дюймів по Замовленню, термін 1-2 

місяці. 

 

Мы впроваджуємо тільки якісні рішення! 

 

 

Сподіваемося, що наша комерційна пропозиція відповідає Вашим вимогам, тому розраховуємо 

на сумістну співпрацю в найближчому майбутньому. 

 

З повагою, 

Муравський Богдан 

Керівник напрямку продажів в державному секторі 

E-mail: b.muravsky@touch.ua 
Контактний телефон: +38 (044) 360-82-78 

                                                   моб.: +38 (097) 896-72-58 
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