SKOLER / SFO / BØRNEHAVER

Få mere tid
til børnene
Med selvbetjening via
touchskærms PC
Digitalisering af kommunikationen mellem forældre og per-

Når løsningen skal placeres på en skole, i en SFO eller

sonale i børnehaver, SFO’er og skoler styrker kommunika-

børnehave, hvor den udsættes for intensivt brug,

tionsniveauet, og gør hverdagen lettere for både forældre

hård belastning og beskidte og nysgerrige fingre, skal

og personale.

skærmen være ekstra hårdfør, for at det kan sikres, at
løsningen fungerer optimalt hver dag – året rundt.

Funktioner som bl.a. tjek ind- og -ud af børnene,  bedre
overblik over syge- og fridage, samt enkel kommunikation

Vi vil derfor anbefale en VL-700 touchskærms PC, der

mellem personale og forældre via intranet, er med til at gøre

både er hårdfør, uden synlige knapper og med mu-

hverdagen lettere, og sparer dermed personalet tid – tid

lighed for bedst mulig placering enten på væg, bord

som de kan bruge sammen med børnene.

eller piedestal.

Den optimale digitale løsning kræver en applikation og en
touchskærms PC. Med en touchskærms PC får man en nem
og intuitiv betjening for både børn, forældre og personale.
Et let tryk på skærmen og handlingen er udført.

Her er 11 gode argumenter for at vælge VL-700 touch PC serien
•

Robust og stilfuldt design

•

Støv og vandafvisende front

•

24/7 drift

•

Antibakteriel

•

Nem at rengøre med ”glas til kant design”

•

Ingen synlige knapper, hvilket hindrer ”pillefingre” i f.eks. at skrue op og ned for lys, afbryde PC, etc.

•

Ingen adgang for brugere til I/O porte (USB, seriel etc.)

•

VESA montering på væg, på bord med stabilfod eller piedestal for gulvplacering.

•

Komplet serie af samme modeltype i størrelse: 10,1” – 15,6” – 18,5”  og 21,5”

•

Tilbydes med robust og præcis touchteknologi enten med Single eller Dual Touch teknologi

•

Lang produktlevetid.
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