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EMKOTECH – INTERAKTIIVISET TAULUT JA KALUSTEET
• Emkotech interaktiiviset taulut ja näytöt ovat opetustilojen ”must” 2020-luvulla
• Taulujen mukana toimitettava Nova-ohjelmisto mahdollistaa esityksien sekä tiedon käsittelyn
kätevästi, hauskasti, modernisti ja jopa älypäätelaitteella (puhelin tai tabletti)

• Esitykseen ja tiedonkäsittelyyn voi osallistuttaa koko osallistuja ryhmän tai jopa etänä olevat
• 65” – 84” esityspinnat 4K tarkkuudella ovat markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta
tarjoavia monipiste kosketuksella toimivia laatutuotteita

• Opetus- ja koulutustilojen kalusteet ovat kestäviä, ergonomisia sekä EU-standardien ja
hyväksyntöjen saavuttaneita värikkääsi tuotettuja sekä muotoiltuja

• Työpöydät on saatavissa myös interaktiivisina, jolloin niissä yhdistyy suomalainen design,
helppokäyttöisyys, modernius, kestävyys sekä tietotekninen ympäristö

Luokkahuone - Konsepti

Tuotevalikoimaesite

PULPO ON AINUTLAATUINEN VERKKOPALVELU
OPPIMATERIAALIEN JA OPETUSTILANTEIDEN JAKELUUN,
KÄYTTÖÖN SEKÄ HALLINTAAN
• Pulpo on oppimateriaalien ”Netflix & Spotify”
• Pulpo on vuorovaikutteinen sähköisen oppimateriaalin markkina- ja käyttöpaikka, sekä opetusympäristö.
Pulpo yhdistää sähköisen ja perinteisen oppimateriaalin ja materiaalien käyttäjät yhteen paikkaan,
mahdollistaa materiaalinjakelun, myynnin, hallinnan sekä käytön opetustilanteissa

• Sen arvo asiakkaille on helppokäyttöisyys, teknologia riippumattomuus, suomalaisuus, tuottavuuden
lisääminen, kustannustehokas jakelukanava materiaalien tuottajille (opettajat ja oppilaat mukaan lukien),
opetusympäristö ja opetustilanteiden hallinta (tunnit, luokat, kurssit) - kaikki keskitettynä yhteen palveluun

• Pulpo:n käyttäjät ovat oppi- ja koulutuslaitokset, niiden omistajat ja toimijat (mm. kunnat, kaupungit,
Opetushallitus, koulutuksen tuottajat), kouluttajat, opettajat, oppilaat, materiaalien tuottajat ja toimittajat

• E-Pulpetti

INVENTRY – OPPILAS- JA VIERAILIJAHALLINTA
• InVentry on markkinajohtaja sisäänkirjautumis- ja vierailijahallintajärjestelmissä oppilaitoksissa
• Erityisesti suunniteltu oppilaitosten sekä yritysten käyttöön. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan,
modernin, edistyksellisen sekä monipuolisen vierailijahallinnan, raportoinnin ja seurannan

• Inventry Visitor Management mahdollistaa myös lisätyn tietosuojan sekä tietojen turvallisen
käytön ja hallinnan

• InVentry on tunnustettu markkinoilla suunnannäyttäjäksi 2010 lähtien ja on nykyisin sijalla 1.
asiakkaiden valinnaksi markkina-alueillaan

• Ratkaisu mahdollistaa myös etukäteis- ja ennakkoilmoittautumisen, jonka vierailijakortti
voidaan lähettää sähköpostilla vierailijalle

• InVentry vaivattomasti integroituu johtaviin “management information systems” (MIS) järjestelmiin.

ÄLYLASI JA -KALVOT
• Vidrio Oy:n Suomessa toteuttamat ja markkinoimat Vidrio™ älylasi ja – kalvo ratkaisut ovat
erinomaisia uudis-, kunnostus- ja korjausrakentamiskohteisiin. Enimmäkseen PDLC (Polymer
Dispersed Liquid Crystal) teknologialla toteutetut älykalvomateriaali, jossa viimeisen 3 vuoden
aikana on tapahtunut suuria kehitys- ja parannus askelia sekä myynninkasvua. Tuotteet, jotka
valmistetaan käyttäen tätä tekniikkaa ovat Älykalvo sekä Älylasi. Tuotteet ovat valmistettuja
erittäin hienosta ja tarkasta nestekidepolymeeristä, mikä takaa tasaisen ja korkean laadun
sekä erinomaisen visuaalisen näkyvyyden. Vidrion edustamalla valmistajalla on erityinen vain
älykalvoihin ja älylasiin erikoistunut yksikkö Suomessa – jossa alan ammattilaiset vastaavat
tuotteiden valmistuksesta ja jotka ovat kanssamme valmiina palvelemaan asiakkaitamme
eripuolilla Suomea ja muuta maailmaa.

• Innovatiiviset Älylasi ja – kalvo tuotteemme ovat: Älylasi - Smart Glass, Älykalvo - Smart Film,
Peililasi ja interaktiiviset lasituotteet
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