ALPHA Π ΛΗ ΡΟΦΟ ΡΙΚΗ Α Ε
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑ Σ
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕ Τ Ε ΧΝΟ ΛΟ Γ ΙΑ
Η εταιρία Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
αποτελεί μια ισχυρή εταιρία υψηλής
τεχνολογίας της Θράκης
με τρεις κύριους άξονες
δραστηριοποίησης :
• Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων
πληροφορικής (system integration)
• Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής
υπηρεσιών (service integration)
• Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών
λογισμικού (software integration)
Με πάνω από 30 συνεργάτες παρέχουμε
πλήρεις λύσεις και τεχνική υποστήριξη
για κάθε σας ανάγκη.
Ζητήστε σήμερα να σας ενημερώσουμε
περισσότερο ακόμη
και εάν διαθέτεται εξοπλισμό.
Σας παρέχουμε μια δωρεάν τεχνική
μελέτη για τον εξοπλισμό εκπαιδευτικής
τεχνολογίας και την καλύτερη αξιοποίηση
του στην εκπαίδευση.

Χορηγός 2011 στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής των
Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική
Τεχνολογία

Λ. ∆ημοκρατίας 39
Αλεξανδρούπολη
Τ. 25510 38444

Νικολάου Ζωίδη 35
Κομοτηνή
Τ. 25310 73 444

Κων/πόλεως 208
Ορεστιάδα
Τ. 25520 27 444

www.a-shop.gr e-mail: sales@alphait.gr

Πληροφορική
Τεχνολογία
Λογισμικό
Υποστήριξη
Εκπαίδευση

Η τεχνολογία στην Εκπαίδευση
Ο Λ ΕΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝ ΟΛΟ ΓΙΕΣ ΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΣΗ Σ ΑΠΟ ΕΝΑΝ Ε ΜΠ Ε Ι ΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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Κομοτηνή και Ορεστιάδα. ∆ιαθέτει τεχνογνωσία και

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού λογισμικού ξεκινάει

σημαντικό επιστημονικό δυναμικό και μπορεί να σας

από το 1986 με την ανάπτυξη εξειδικευμένου

βοηθήσει

λογισμικού για δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία στην

εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Όλοι οι συνεργάτες μας

Ελλάδα και την Κύπρο. Από τότε παρακολουθούμε

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο χώρο της εκπαίδευσης

στενά τον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε

για την ακριτική μας περιοχή και προσπαθούνε πάντα

συνέδρια ή νέα προϊόντα που βοηθούν στην χρήση

να προσφέρουνε ολοκληρωμένες λύσεις με άμεση

∆ιαθέτουμε ένα πλήρες τεχνικό
τμήμα 15 και πλέον τεχνικών που
είναι κοντά σας κάθε στιγμή και σας
βοηθούν να εκμεταλλευτείτε τις
τεχνολογίες εκπαίδευσης
Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση
και εκπαίδευση του εξοπλισμού και
των εργαλείων λογισμικού.

της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

υποστήριξη κάθε στιγμή. Γνωρίστε την τεχνολογία

Η Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ είναι εταιρία της Θράκης

της επόμενης γενιάς στην εκπαίδευση.
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με υποκαταστήματα σε Αλεξανδρούπολη ,

ΕΤ ΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
• M-DATA MIMIO TECHNOLOGY

ευέλικτες λύσεις για
το σχολείο & την τάξη

Η ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι

• CLASSUS CLASSBOARD
• MLS INTERACTIVE BOARDS

ΛΥΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

∆ιαδραστικά συστήματα πίνακα ή φορητές λύσεις που
μετατρέπουν οποιαδήποτε επιφάνεια σε αφής
(Interactive). Προϊόντα σχεδιασμένα για την τάξη!
εύχρηστα με ανθεκτικές επιφάνειες και εγγύηση.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο εκπαιδευτικό
λογισμικό μας δίνει την δυνατότητα να σας
προτείνουμε το κατάλληλο για κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα.
Ζητήστε σήμερα μια παρουσίαση όλων των νέων
εκπαιδευτικών τίτλων για
Interactive Board .
Γνωρίστε τα νέα εργαλεία
για διαδραστική ψηφοφορία (Voting) μέσα στην
τάξη ή τα νέα Tablet με
αυτόματη
αναγνώριση
γραφής ή τρισδιάστατης
απεικόνισης αντικειμένων.

• TEAMBOARD & SMARTBOARD
• EBEAM INTERACTIVE BOARDS
• QWIZDOM VOTING SYSTEMS
• HITACHI STARBOARD MULTITOUCH
• INTE*LEARN EDUC SOFTWARE
• EPSON, BENQ, ACER, HITACHI, SONY,
INFOCUS, DELLL, HP, TOSHIBA

• Ηλεκτρομαγνητικoί Πίνακες - Αφής με το χέρι
Απλών ή Πολλαπλών σημείων
• Φορητά ∆ιαδραστικά συστήματα
• Με μεγέθη από 60" έως 100"
• Με συνοδευτικό λογισμικό και εργαλεία
• Εξαιρετική ακρίβεια και ανταπόκριση

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φορητά ή σταθερά προβολικά συστήματα (Projector)
με βάσης στήριξης και οθόνες προβολής από όλους
τους κατασκευαστές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
για κάθε εγκατάσταση προηγείται μελέτη για το
κατάλληλο Projector για την αποφυγή προβλημάτων
σκίασης (Short Throw) ή χαμηλής ανάλυσης.
Παράλληλα προσφέρονται οικονομικά ή ισχυρά
υπολογιστικά συστήματα ή notebook με απόλυτη
συμβατότητα και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων ενός
διαδραστικού συστήματος από τον εκπαιδευτικό.

• ∆ιευκολύνουν την διδασκαλία καθημερινά
• ∆ημιουργούν ζωντανά μαθήματα
• Συμμετοχική εκπαίδευση από το σύνολο της τάξης
• Προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών
• Κατάλληλα για την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών
• Περιβάλλον πειραματισμού και προσομοίωσης
• Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Προσφέρουμε κατόπιν τεχνικής
μελέτης την κατάλληλη οικονομική
λύση που θα ταιριάξει καλύτερα στις
ανάγκες και τον προϋπολογισμό.
Με κριτήριο πάντα την μελλοντική
χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων
μέσα στην τάξη. ∆ιαθέτουμε την
εμπειρία σε εγκαταστάσεις στο ∆ΠΘ
& σε πολλά σχολεία πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας της Θράκης.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
www.a-shop.gr
Θα βρείτε όλα τα προϊόντα μας
αναλυτικά με 24Ω καθημερινή
εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες
τιμές της αγοράς με εγγύηση την
πλέον έμπειρη & πρωτοποριακή
ομάδα τεχνολογίας της Θράκης

