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شركت فني مهندسي و آموزشي فرسا كار خود را در زمينه ارائه تجهيزات سمعي و بصري و سيستمهاي البراتوار زبان از سال 1375 آغاز نمود.اين شركت تا بحال با تعداد زيادي از 
مراكز آموزشي و دانشگاهها و سازمانها همكاري نموده است و مراكز فوق را با سيستمهاي جديد خارجي وارداتي تجهيز نموده است.

اين شركت با داشتن نمايندگي انحصاری از شركتهاي معتبر وشناخته شده در اين زمينه و از كشورهايي مثل آمريكا، كانادا، مالزی، تايوان و هنگ كنگ كار خود را بسط و گسترش 
داده و در اين زمينه پيشرو بوده است.

شرکتهایی که شرکت فرسا دارای نمایندگی انحصاری یا رسمی از آنها می باشد:

Suntech International Group Co - آمريكا                                      Robotel Co - كانادا

Gott Co - مالزی                                                                                vivitek Co - آمريكا

اهداف مهم شرکت
از جمله اهداف مهم شركت فرسا ؛ همكاری مستمر با تمامي دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور عزيزمان ايران بوده و در اين راستا تعداد بسيار زيادی از دانشگاهها با تجهيزات پيشرفته 

اين شركت تجهيز گرديده اند .گستره كار اين شركت به وسعت ميهن عزيزمان ايران بوده و لذا اكثر مراكز آموزشی و دانشگاهی در تمامی استانها و شهرها از سيستمهای اين شركت 

استفاده نموده و اين شركت خدمات خود را به همگی مراكز ارائه می دهد.در اين خصوص اين شركت با نزديک به دو دهه تالش بی وقفه توانسته تعداد بيش از 1500 مركز آموزشی 

را در سراسر ايران اسالمی تجهيز نموده و با ياری خداوند متعال در اين راه تالش خود را ادامه خواهد داد.بحث تجهيز مراكز آموزشی تنها منوط به امكانات سخت افزاری نبوده و در 

اين راستا شركت فرسا تالش می نمايد در بحثهای جدی نرم افزاری و آموزشهای از طريق شبكه و اينترنت نيز كار خود را گسترش دهد و از اين طريق اين امكان را برای هموطنان 

عزيزمان فراهم آورده تا بتوانند از سيستمهای جديد آموزشی كه مخصوصا در مراكز محروم بيشتر مورد نياز می باشد بهره برداری بنمايند.

خدمات ما
خدمات مشتريان و پشتيبانی شركت فرسا نه تنها به مسئله تجهيز مراكز آموزشي با تكنولوژي های نوين می انديشد، بلكه بعد از تجهيز مراكز آموزشي مسائل مهمي را دنبال نموده 
و آن ارائه خدمات و پشتيباني از سيستمهاي ارائه شده مي باشد. شركت فرسا تمامي تجهيزات نصب شده خود را به مدت 3 سال گارانتي نموده و 10 سال ارائه خدمات پشتيباني و 

نگهداري سيستمها از وظايف مهم اين شركت مي باشد.

گستره خدمات ما

گروه خدمات شركت فرسا به وسعت تمامی استان های داخل كشور و همچنين خارج از مرزهای ايران بوده است و در كشورهايی از جمله عراق، امارات متحده عربی و برزيل پروژه های مختلفی 

انجام گرفته و يا در حال انجام می باشد.



1) Standard ( آموزش و مدیریت هوشمند در سایت کامپیوتر
سيستم Xclass Standard  تنها سيستم آموزشی ارائه شده در دنيا می باشد كه Microsoft Certified بوده و  بوسيله آن اساتيد مراكز آموزشی ؛ مدارس 

و دانشگاهها  می توانند كامپيوترهای موجود در سايت كامپيوتر خود را مديريت نموده و از قابليت های بسيار باالی آن در جهت سرعت بخشيدن به آموزش 

همزمان و هماهنگ دانشجويان بهره برداری نمايند. 
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2)  Professional (  البراتوار زبان مولتی مدیا
سيستم Professional Xclass يک مجموعه كامل سخت افزاری و نرم افزاری می باشد كه  جهت آموزشهای هماهنگ و پيشرفته در كالسهای البراتوار زبان 

و يا  مولتی مديای زبان و كامپيوتر مورد استفاده قرار می گيرد. در اين سيستمها  اساتيد با قابليت های بسيار پيشرفته  اين سيستم می توانند نسبت به انجام 

امور آموزش زبان پيشرفته همگام با آموزشهای جهانی اقدام نمايند. اين سيستمها در 22 زبان مختلف دنيا قابل ارائه می باشد. و تا پايان سال 2013 بعنوان 

سيستم منتخب آموزشی در كشور مورد تاييد مراكز مهم دانشگاهی و آموزشی  قرار گرفته است .

)  Laptop ( آموزش و مدیریت کالس هوشمند
سيستم Wifi Xclass يكی از قوی ترين  سيستمهای  آموزشی ارائه شده با فن آوری وای فای در دنيا می باشد كه جهت آموزش و مديريت كالسهای هوشمند 

كه  با استفاده از لپ تاپ انجام می پذيرد مورد استفاده قرار می گيرد. بوسيله اين سيستم اساتيد و دانشجويان براحتی بوسيله لپ تاپ های خود با يكديگر 

در تعامل بوده و  بوسيله آن اساتيد می توانند كليه مطالب  آموزشی را از طريق لپ تاپ خود بر روی لپ تاپ دانش آموزان و دانشجويان ارائه دهند. ارائه كليه 

مطالب صوتی و تصويری و مولتی مديا توسط اين سيستم ؛ يک محيط آموزشی هوشمند را برای كالس فراهم نموده  و اين سيستم می تواند كليه تجهيزات 

آموزشی از قبيل وايت برد هوشمند و ديتاپروژكتور را  در كالس هدايت نمايد . اين سيستم اكثر قابليتها ی ايكس كالس استاندارد را دارا می باشد  و مورد تاييد  

آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران می باشد.

) Tablet (    کالسهای پرتابل هوشمند
سيستم Tablet Xclass يكی از جديدترين سيستمهای ارائه شده توسط شركت Suntech در دنيا می باشد كه  با استفاده از اين سيستم مرزهای آموزشی 

برداشته شده و اساتيد و دانشجويان می توانند  با  استفاده از سيستم عامل  Android  و  Win8  كه بر روی تبلت های دانشجويان قرار دارد نسبت به كنترل 

كالس و تبلت های دانشجويان و همچنين انجام امور آموزشی مولتی مديا  از قبيل پخش مانيتور استاد بر روی  مانيتور تبلت  دانشجويان و ارسال و دريافت 

فايل و غيره اقدام نمايند. 
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 Any-Time  Any-Place  Any-Device 

Fixed
Language Labs

Portable
Language Labs

Classroom-Based
Self-Study

Internet-Based
Self-Study

SmartClass+
Language Learning

Platform

Any-Time, Any-Place Learning 
 

One obvious way of increasing student 
language proficiency is to give students the 
opportunity to practice whenever and 
wherever they have available time. 
 

Philosophically, this means being able to treat 
any environment as a de facto language 
learning space.  SmartClass+ works with: 
 

 Fixed language labs, 
 Portable language labs (mobile carts) 
 Self-study classrooms, 
 Other school areas (offices, dorm rooms) 
 Internet-based home study, 
 Etc. (anytime, anywhere) 
 

 

Any-Device Learning 
 

Another way of ensuring that students are 
given every opportunity to improve their 
language skills is by providing access to all 
learning materials from any device. 
 

SmartClass+ works with: 
 

 Windows PCs and MACs, 
 Laptops and netbooks, 
 iPads, Android, and Windows 8 tablets, 
 Smart phones, 
 BYOD (Bring Your Own Device) scenarios,   
 Wired networks (LANs), 
 Wireless networks (WLANs), and  
 The Internet. 
 

Any-Time / Any-Place / Any-Device
XClassهـــر زمان / هـــرجا / هـــر وسیله ای

Multimedia
Learning System 
Advantages
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مزایای  استفاده از این سیستم

*   استفاده از آموزشهای صوتی و تصويری و متنی برای دانش آموزان و دانشجويان بصورت... اينتراكتيو... و مهيا نمودن محيطی هيجان انگيز برای آنها .

*   اقتصادی بودن سيستم كه با سرمايه گذاری مناسب می توان پيشرفته ترين ابزار آموزشی را در اختيار دانش آموزان و دانشجويان قرار داد.

*   ارتباط بصورت بی سيم بين استاد و دانشجو خود بعنوان يک مزيت برتر در امر آموزش مطرح می باشد كه محدوديتهای مكانی و زمانی را برطرف نموده است .

*   افزايش نوع و تعداد تمارين دانشجويان بصورت ديجيتال *   استفاده از زبان مورد نظر ) 22 زبان مختلف (    

*   افزايش سرعت و كيفيت آموزش تا چهار برابر حالت عادی . *   كنترل كامل فعاليت های دانشجويان توسط استاد    

*   آموزش دانشجويان بصورت انفرادی و گروهی . *   راهنمايی قدم به قدم دانشجويان توسط استاد    

*   امكان ضبط تمارين آموزشی در كالس و تكرار در منزل  *   ارتباط استاد با تک تک دانشجويان در كانال خصوصی    

*   تدريس مواد درسی توسط استاد بطور همزمان برای تمامی دانشجويان 

XClass
Multimedia
Learning System 
Advantages
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نمایش مانیتور استاد
*   نمايش مانيتور استاد يا يک دانشجوی انتخابی برای ديگر دانشجويان .

*   پخش همزمان صدا  و تصوير ويديويی بصورت آن الين 
*   نمايش مطالب درسی با استفاده از قلم هوشمند

کمک به دانشجویان و کنترل کامل کامپیوتر آنها
سیاه و یا قفل نمودن صفحه 

*   قفل نمودن كی برد و موس دانشجويان و سياه نمودن صفحه مانيتور آن ها 
*   درخواست كمک از طرف دانشجويان برای استاد و قراردادن آنها در ليست به 

ترتيب زمان درخواست
*   اطالع از درخواست كمک دانشجو و كمک به او در هر لحظه 

کمک از راه دور
*   كنترل از راه دور به كامپيوتر دانشجويان و كمک گام به گام به آنها بهمراه 

صحبت دو طرفه و امكان استفاده دو موس توسط استاد و دانشجو بطور همزمان .

کنترل و نظارت آن الین بر روی پیشرفت گام به گام دانشجویان 
کنترل مانیتور و صدای کامپیوتر دانشجو

*   نظارت بر روی مانيتور و صدای دانشجو 
*   نظارت بر منابع مختلف صوتی كامپيوتر دانشجويان 

*   بستن USB Port كامپيوتر دانشجويان .
*   كنترل اينترنت دانشجويان و روند فعاليت های آنها در مرورگر اينترنتی .

مدیریت پرینتر
*   قابليت كنترل پرينتر توسط استاد 

*   ماكزيمم تعداد صفحات هر پرينت می تواند بوسيله استاد معين گردد
*    بررسی وضعيت جزئيات پرينت جاری و پرينت قبلی 

Login از راه دور

*   قابليت انجام Login بر روی كامپيوتر دانشجويان از راه دور 
کنترل کی برد

*   قابليت كنترل تايپ و برنامه های فعال دانشجو توسط استاد 
*   باال بردن تمركز و نظم كالسی دانشجويان 
*   جلوگيری از چت و تايپ های غيرضروری

Demonstration

NetOP School

Classroom Management

NetOP School

Classroom Management

NetOP School

Classroom Management

NetOP School

Net OP 
by Danware

Classroom PC Management Software

NetOP   Remote Control NetOP School
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مدیریت امتحان : 
1- تقسيم دانشجويان به گروه های مختلف و اعالم نتايج آنها در همان گروه 

2- جمع آوری جواب ها بصورت اتوماتيک و دستی 
3- توزيع سواالت به دانشجويان انتخابی بوسيله يک كليک ساده 

نمره دهی اتوماتیک و گزارش دهی
1- انجام نمره دهی اتوماتيک و آماده سازی نتايج بصورت فوری 

2- قابليت خالصه گزارش دهی نتايج كالس ؛  يک دانشجو و يا يک سوال خاص 
3- گزارش امتحان می تواند بطور اتوماتيک ايجاد شده و در فرمت فايلهای 

Exel و Word نمايش داده شود.

4- برگه امتحانی )  با پاسخ  يا بدون پاسخ (  می تواند ايجاد گرديده و برای 
مرور يا ذخيره دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد

Lesson Reminder

 

  

Monitoring Students 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T S2  S2 

Monitor: Monitor individual student screens 
and sound to provide one-on-one help to 
students having issues. 
 
 

Mosaic: Monitor all students concurrently to 
proactively ensure that everyone stays on topic. 
 
 

Remote Control: Take remote control of any 
student station using your keyboard and mouse to 
demonstrate an idea or a solution. 
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T S1 S1 

 Powerful Learning Activities 

Live Activities 
 

Also known as synchronous activities, these 
involve multiple participants (teacher and 
students) interacting in real time.  SmartClass+ 
live activities are managed from a user interface 
called the Live Activities Dashboard (or LAD), 
and include: 
 

 Presentations (teacher or model student) 
 Monitoring (multiple or single stations) 
 Pairing (Groups of 2, 3, or 4) 
 Live Testing (e.g. AP Testing) 
 Launch Media Exercises (e.g. recording) 
 
 

 

Media Activities  
 

Also known as asynchronous activities or self-
study activities, these comprise interactive, self-
contained, computer-based exercises that 
students are able to complete on their own.  
SmartClass+ media activities are managed from 
a user interface called the Media Activities 
Dashboard (or MAD), and include: 
 

 Open recording 
 Simultaneous recording 
 Active-comparative recording 
 Open text 
 Question & answer 
 Multiple choice 
 Fill-in-the-blanks 
 Listening/Viewing 
 

 

Making Presentations 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T T T T 

Broadcast:  Send the instructor’s screen and 
sound to the class for teacher presentations. 
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T S1 S1 S1 

Model: Send any student’s screen and sound to 
the class for student presentations. 
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T    

Blank Screens:  Blank student screens and lock 
all keyboards and mice to focus student 
attention during oral presentations. 
 
 

Pairing/Partnering 
Partnering: Organize students into pairs or small 
groups for speaking practice using randomly-
selected or teacher-selected partners.  
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T  1 1 
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SmartClass+ media activities are managed from 
a user interface called the Media Activities 
Dashboard (or MAD), and include: 
 

 Open recording 
 Simultaneous recording 
 Active-comparative recording 
 Open text 
 Question & answer 
 Multiple choice 
 Fill-in-the-blanks 
 Listening/Viewing 
 

 

Making Presentations 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T T T T 

Broadcast:  Send the instructor’s screen and 
sound to the class for teacher presentations. 
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T S1 S1 S1 

Model: Send any student’s screen and sound to 
the class for student presentations. 
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T    

Blank Screens:  Blank student screens and lock 
all keyboards and mice to focus student 
attention during oral presentations. 
 
 

Pairing/Partnering 
Partnering: Organize students into pairs or small 
groups for speaking practice using randomly-
selected or teacher-selected partners.  
 
 

Student 1 Teacher Student 2 

T T T  1 1 
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 کنترل برنامه کامپیوتر دانشجویان
*   كنترل كليه برنامه هايی كه توسط دانشجويان در حال اجرا می باشند .

گروه بندی نمودن کالس در گروه های مختلف
*   صحبت دو به دو ؛ صحبت دو به دو تصادفی و كنفرانس گروهی 

*   مكالمه متنی و صوتی آن الين با قابليت ضبط زنده 
*   در نظر گرفتن تكاليف مختلف برای گروه های مختلف دانشجويان 

*   امكان ايجاد تغييرات در هر گروه در هر لحظه 
*   امكان در اختيار گذاری مطالب آموزش گروه در هنگام تدريس 

صحبت دو طرفه
*   صحبت خصوصی و دو طرفه استاد با تک تک دانشجويان 

تماس تلفنی
*   امكان در اختيار گذاری و مكالمه دانشجويان با ديگر همكالسيهای خود در 

زمانی كه استاد نيز قادر به كنترل و ضبط مكالمات آنان می باشد.

توزیع و جمع آوری تکالیف :     )انتقال فایل(
*   ارسال يا دريافت فايل از كامپيوتر دانشجويان

*   ارسال فايل و دريافت و گزارش ارسال آن
*   قابليت انتقال فايل بصورت گروهی 

تنظیم برنامه های درسی و ضبط دروس :
یادآوری درس

*   قابليت تنظيم برنامه وظايف دانشجويان و منابع درسی برای سهولت آموزش
*   نظارت بر پيشرفت درس بصورت آن الين

*   پيغام يادآوری برای استاد جهت يادآوری در مورد برنامه آموزش 
ضبط درس

*   ضبط تصوير و صدای استاد توسط دانشجويان جهت مطالعه بعدی و مرور 
مجدد در منزل

*   دانشجويان هيچ زمان درس داده شده را از دست نخواهند داد

انجام امتحان و تست جامع توسط استاد با روش آسان :
تصحیح کننده  سوال

*   قابليت آماده سازی سواالت در شش مدل مختلف شامل تست چند انتخابی ؛ پر 
نمودن جای خالی ؛ غلط و درست ؛ سوال تطبيقی ؛ مرتب سازی و سواالت مبسوط

*   قابليت ايجاد سواالت مولتی مديا ؛ شامل متن ؛ عكس ؛ صدا و تصوير ويديويی 
*   قابليت رمزگذاری جهت نگهداری از بانک سواالت 
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پخش زنده منابع ویدیویی جهت افزایش بهره وری آموزشی 
و یادگیری در آموزش

AV LIVE
*   دريافت و پخش فيلمهای آموزشی از منابع مختلف ويديويی آنالوگ مانند : 

 DVD - VHS TV - DV-CAM  - Visualizer

PCI و يا USB پشتيبانی از دستگاههای دريافت تصوير   *
 XPLAYER

*   قابليت پخش 9 فيلم آموزشی مختلف بصورت همزمان در 9 گروه آموزشی مختلف 
*   پخش پروژه دانشجو برای كل كالس 

*   همخوانی با اغلب شكلهای فايلهای ويديويی شامل : 
MP3 - WMA - FLAC - etc  : صدا 

  AVI - MPG - MP4 - MKV - WMV - VOB - M4V - etc : تصوير
DVD پشتيبانی از پخش فيلم با فرمت   *

قابلیت اجرایی باال
*   پشتيبانی از مانيتور گسترده 

*  انتخاب زبان مورد نظر جهت اجرای برنامه )چند زبانه(

کنترل کلیه تجهیزات خارجی
كنترل كليه تجهيزات خارجی سيستم توسط نرم افزار: با استفاده از اين نرم افزار

)AV Control panel( تمامی تجهيزات صوتی و تصويری مورد استفاده مانند:

به  غيره  و  ماهواره  و   VCD-TAPE RECORDER-VHS-VISULAIZER-DVD

سادگی توسط موس كنترل می گردد و نيازی به استفاده از ريموت كنترل های 
متعدد نمی باشد.
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مزایای  استفاده از این سیستم
سيستم  ايكس كالس اوو وای فای  جهت كار در 

محيطهای با سيم و بدون سيم طراحی گرديده است 

اين سيستم طوری طراحی شده تا بتواند كليه مطالب 

و  استاد  بين  را  تصويری  و  صوتی  درسی  منابع  و 

دانشجويان آنهم با استفاده از  لپ تاپ به  اشتراک 

گذاشته و كالس را همراهی نمايد.

اين سيستم اين اجازه را به دانشجويان ميدهد تا 

بتوانند در يک محيط ديناميک با نظارت استاد خود 

به انجام امورات و تكاليف محوله بپردازند
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مزایای  استفاده از این سیستم
*   مديريت كالس درسی با استفاده از تبلت اندرويد و يا ويندوز 8  

*   شركت در كالس 
*   به اشتراک گذاری مانيتور كامپيوتر استاد برای تبلت های دانش آموزان و دانشجويان  

*   كنترل و قفل نمودن تبلت های دانشجويان از راه دور
*   نهايت راه حلهای آموزشی برای برگزاری يک كالس مدرن   

*    ارسال پيغام های آموزشی 
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ضبط دیجیتال پیشرفته مولتی مدیا 

DLL  نرم افزاری ايده آل جهت آموزش و يادگيری زبان ها خارجی می باشد كه تمامی قابليت های مورد نظر اساتيد را بصورت يكجا فراهم آورده است. از جمله اين 

قابليت ها می توان به تلفظ لغات، نمايش فيلم، پخش فايل های صوتی آموزشی، تست و تمرين های تكرار شونده و صدا گذاری روی فيلم و روی صدای استاد اشاره نمود.
با استفاده از سيستم DLL  اساتيد می توانند صدا و تصوير خود و يا فيلم های آموزش را برای دانشجويان پخش نموده و آنها می توانند بصورت جمله به جمله نسبت 

به تكرار و ضبط صدای خود بر روی صدای استاد و يا جمالت فيلم ها اقدام نموده و به مقايسه و پيشرفت در تلفظ كلمات اقدام نمايند.
در اين سيستم استاد قادر است نسبت به پخش فيلم و يا ديگر منابع مورد نظر خود اقدام نموده و در هر مورد از دانشجويان امتحان گرفته و پيشرفت آموزشی  دانشجويان 

را بررسی نمايد.
سیستم اجرای امتحان با استفاده از فيلم های آموزشی از معدود قابليت هايی است كه درسيستم XCLASS وجود دارد و ديگر سيستم های موجود در دنيا اين قابليت را دارا نمی باشد. 
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آماده نمودن موارد آموزشی با آسان ترین روش
*   تهيه برنامه های آموزشی
*   شكل تصويری قابل زوم

*   مديريت عالمت گذاری صدا و فيلم
*   پخش مواد آموزشی در هر نقطه از مطالب عالمت گذاری شده

*   كنترل در امر پخش كليپ های فيلم های آموزشی، برنامه های تلويزيونی، 
پخش منابع AV، پخش دوربين وب كم و يا هر گونه فايل های مولتی مديای 

ديگر كه مورد نظر باشد.
*   تكاليف درسی، تكاليف مولتی مديا، تمرين های تكرار شونده، سر تيتر تمرين 

ها و عالمت گذاری در فايل های پروژه برای مديريت مطالب آموزشی

اجرای برنامه ها بصورت یکنواخت
آموزش آنالین

*   ضبط آنالين صدا و تصوير در حال پخش در كالس آموزشی
*   تبادل همگام متن، صدا و تصوير بين استاد و دانشجويان

آموزش منابع درسی
*   دروس آموزشی می توانند همراه با مواد درسی از پيش ضبط شده ارائه گردند

*   سازگاری با اكثر فرمت های ويديويی و صوتی از قبيل:
Audio:MP3, WMA, WAV, FLAC, ETC

Video: AVI, MPG, MP4, MKV, WMV, VOB, M4V, ETC

کنترل سرعت
*   قابليت پخش با كنترل سرعت

آماده نمودن موارد آموزشی با آسان ترین روش

ضبط پروژه

کنترل سرعت
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ارزشیابی پیشرفت دانشجویان و دانش آموزان در یادگیری زبان تا بحال تا این حد آسان نبوده است
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یادگیری انفرادی
1- دانشجويان می توانند تمرين های خود را بعد از كالس بصورت 

انفرادی ادامه دهند.
 2- مطالب درسی می تواند در فرمت های MP3 و MAV ضبط گردند

6- گوش نمودن به صدا و تصوير استاد و يا فايل های آموزشی و صدا 
گذاری توسط دانشجو بر روی آن ها و رسيدن به تلفظ عالی مورد نظر 

با استفاده از نمودار پخش صدای استاد و دانشجو

Interactive تمرین زبان به صورت
1- گوش دادن به صدای استاد و يا فيلم های آموزشی و تكرار آن و ضبط صدای دانشجو توسط خودش.

2- تطبيق تلفظ ها بين صدای اصلی )استاد يا فيلم آموزشی( و صدای دانشجو
3- راهنمای گزينه ای پيشرفته هدايت دانشجو جهت ضبط صدای خود

4- انجام عالمت گذاری توسط دانشجو بر روی CD و يا صدای پخش شده و فهرست بندی مطالب آموزشی
*   دانشجويان می توانند يک سگمنت يا بخش يا جمله معين را به دفعات تكرار نموده و تمرين نمايند

5- بازيابی مطالب ضبط شده دانشجويان توسط استاد برای تكاليف انجام شده

تست و امتحانات
بخش سوال

1- سه مدل مختلف طراحی سوال قابل استفاده می باشد: ضبط صدا- 
تک گزينه ای – چند گزينه ای

2- طراحی سواالت مولتی مديا بصورت كامال آسان با استفاده از: 
عكس، صدا و ويديو

3- كنترل و مانيتورينگ همزمان روند امتحان
4- جمع آوری برگه ها و جواب های امتحان به صورت دستی يا خودكار

5- نتيجه دهی آنی امتحان: نمره دهی خودكار يا نمره دهی درسی
6- گزارش جزء به جزء گرافيكی امتحان كه در فرمتهای مختلف قابل 

)Word-Excel-PDFCSD-ETC( صدور می باشد
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Max 1,920x1,080.1080P FULL HD

220V~, 60Hz, 264W stand-by  0.5W less

EZB-LED70WC ( 70inch LED blackboard ) 

■ Full HD (1920 X 1080) LED 70” blackboard
■ possible to watch educational broadcasting provided from digital TV
■ possible to use various application in the system by providing multi-touch
■ less light reflection and broken by applying anti-reflection tempered-glass
■ possible to change into fast-menu and minimize user's move by gesture function
■ easy to use and make learning materials by connecting powerpoint
■ (eco-friendly and saving energy product ( stand-by power less than 0.9W)

Specifications

وایت برد و تلویزیون  هوشمند مولتی مدیا
امروزه استفاده از وايت برد هوشمند كه با عناوين ديگری نظير برد الكترونيكی ،اسمارت برد، برد 
هوشمند نيز شناخته می شود، در بسياری از مراكز آموزشی و دانشگاهی و نيز اتاقهای جلسات و 
كنفرانس و مصارفی نظير هوشمند سازی مدارس / مدرسه هوشمند رايج گرديده است. وايت برد 
هوشمند با قرار گرفتن در كنار تجهيزاتی نظير ويدئو پروژكتور و ويژوااليزر ميتواند سيستم كمک 
آموزشی بسيار كار آمدی را در اختيار كاربر قرار دهد. برد هوشمند عالوه بر بخش سخت افزاری كه 
از يک سطح الكترونيكی )مجموعه ای از سنسور های لمسی( تشكيل شده است دارای يک هسته 
ی نرم افزاری اصلی نيز می باشد كه اغلب قابليت ها و ويژگيهای منحصر به فرد برد را پشتيبانی 
می كند. نرم افزار وايت برد هوشمند ضمن رعايت اصول سهولت كاربری، محيطی مناسب جهت 
تدريس، سمينار و حتی جلسات عملياتی را فراهم می نمايد. وايت برد هوشمند در دو نوع حساس 
به تماس دست و حساس به قلم قابل ارائه می باشد. تلويزيون هوشمند با داشتن همان قابليت 

بصورت تلويزيون هوشمند قابل ارائه می باشد.

سیستم مکانیزه امتحانات دانشگاهی
يک سيستم رای گيری كامپيوتری است كه می توانند در كنفرانس ها و سخنرانی ها و سمينار ها و 
مجامع و كالس های درس و آموزش و ... مورد استفاده قرار گيرد و شركت كنندگان با فشار يک دكمه 
بر روی دستگاه خود به سواالت مطرح شده بصورت بله يا خير پاسخ دهند.اين سيستم 100 الی 300 
نفر را پاسخگو بوده و پاسخ آنها را همزمان دريافت نمايد. دستگاه كامپيوتر مركزی سواالت را به صورت 
دو يا چند جوابی مطرح نموده و شركت كنندگان در كالس و يا جلسه با خواندن سوال ها از روی مانيتور 
خود و پاسخ گويی توسط Keypad جواب ها را به كامپيوتر مركزی ارسال نموده كه بعدا اين جواب ها 

بصورت جدول و يا نمودار بر روی مانيتور تمامی حضار قابل ارائه و بررسی خواهد بود.

سیستم های کنفرانس دیجیتال
 Discussion & voting

IC-Card sign-in
Digital audio transmission

Built-in high fidelity speaker
Good resistance to GSM

سيستم كنفرانس فوق يک سيستم كنفرانس با بهره گيری از تكنولوژی پيشرفته امروزی می باشد. اين 
سيستم های كنفرانس بصورت كامال ديجيتال بوده و صدای شفاف و بدون نويزی را ارائه می نمايد.

بلندگوهای بكار رفنه در اين دستگاه  مسطح بوده و فضای بيشتری را تحت پوشش صوتی خود قرار 
می دهد. 

SMART BOARD

CONFERENCE SYSTEM

XPRESS



مینی برد  هوشمند مولتی مدیا
مينی برد هوشمند وسيله ای جديد جهت ارائه مطالب گوناگون در جلسات، كالس ها و سالن های 
كنفرانس می باشد كه به صورت بی سيم به كامپيوتر و وايت برد هوشمند متصل می گردد. با 
استفاده از اين وسيله استفاده كنندگان قادر خواهند بود در هر جايی از كالس و يا سالن كنفرانس 

حركت نموده و مطالب مربوط به جلسه را نوشته و ارائه نمايند.
مهم،  مطالب  گذاری  عالمت  مطالب،  نوشتن  دلخواه،  های  برنامه  و  ها  افزار  نرم  انواع  كنترل   *

جستجو در اينترنت و بسياری توانايی های ديگر همه و همه به صورت بی سيم.
*  قابليت ياداشت به صورت دستی، طراحی و تصحيح مطالب از مكان های مختلف اتاق.

*  قابليت ارائه قوی مطالب بين استاد و دانشجويان از طريق كنترل مطالب ديجيتالی و فايل ها.
*  قابليت ايجاد يک ارتباط قوی بين كاربران جهت انتقال نظرات در يک شاخه و يک مسير معين.

*  دارای قلم بی سيم و سبک كه عالوه بر دارا بودن تمامی توانايی های موس دارای توانايی های 
منحصر به فرد در كنترل نرم افزارها می باشد.

ویدیو دیتا پروژکتور
ويدئو پروژكتور ها يكی ديگر از تجهيزات آموزشی می باشد كه جهت نمايش تصاوير 

كامپيوتر،ويدئو،دی وی دی و ... با ابعاد بزرگ كاربرددارد.
 ويدئو پروژكتور  ها متناسب با مشخصات فنی كه دارند در سالنهای اجتماعات،كنفراسها 

وكالسهای آموزشی كاربرد دارند.اين دستگاهها با توجه به نوع كاربری  به سه دسته تقسيم می شود:
 Small Rooms    )ويدئو ديتا پروژكتور های مناسب جهت سالنهای كوچک )كالسهای آموزشی و اتاقهای كوچک *

  Medium Rooms )ويدئو پرژكتور های مناسب جهت سالن های متوسط )كالسهای آموزشی و سالنهای كنفرانس متوسط *
Large Rooms  ) ويدئو پروژكتور  های مناسب جهت سالنهای بزرگ )سالنهای آمفی تاتر و اجتماعات بزرگ *

ویژواالیزر
ويژوااليزر ، نسل جديد سه دستگاه )اورهد،اساليدو اوپک( می باشدكه در يكدستگاه ساخته شده 
و با توجه به ويژگيها و امكانات متنوع آن جايگزين مناسبی برای آنها می باشد. اين دستگاه جهت 
نمايش عكس, مطالب و نوشتار, اساليد, فيلم نگاتيو, تصاويرراديولوژی ,تصاوير ميكروسكوب و طلق 

ترانسپرنسی در كالسهای آموزشی و سالنهای كنفرانس و آمفی تاتر استفاده می گردد.

BOARDWIZ

DATA PROJECTOR

VISUALIZER
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Digital Visualizer

Picture

Drawing

Zoom in/out
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دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس 
دانشگاه آزاد اسالمی آبادان  
دانشگاه آزاد اسالمی ميناب  
دانشگاه آزاد اسالمی همدان  

دانشگاه آزاد اسالمی بين الملل قشم 
دانشگاه آزاد اسالمی بوكان   
دانشگاه آزاد اسالمی كازرون  
دانشگاه آزاد اسالمی لنگرود  
دانشگاه آزاد اسالمی اليگودرز  
دانشگاه آزاد اسالمی اهواز  

دانشگاه آزاد اسالمی شهركرد  
دانشگاه آزاد اسالمی يزد  

دانشگاه آزاد اسالمی علی آبادكتول 
دانشگاه آزاد اسالمی مسجدسليمان 

دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر   
دانشگاه آزاد اسالمی كرمانشاه * 

دانشگاه آزاد اسالمی استهبان  
دانشگاه آزاد اسالمی گناباد  
دانشگاه آزاد اسالمی الهيجان  

دانشگاه آزاد اسالمی فسا   
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دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد * 
دانشگاه آزاد اسالمی نراق  
دانشگاه آزاد اسالمی محالت  
دانشگاه آزاد اسالمی سراب  

دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان 
گ دانشگاه آزاد اسالمی رگان  
دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر*  
دانشگاه آزاد اسالمی رودهن * 
دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد * 

دانشگاه آزاد اسالمی تاكستان * 
دانشگاه آزاد اسالمی مراغه   

دانشگاه آزاد اسالمی تبريز  *  
دانشگاه آزاد اسالمی سپيدان * 
دانشگاه آزاد اسالمی مالير  

دانشگاه آزاد اسالمی خمين  *  
دانشگاه آزاد اسالمی قوچان  

دانشگاه آزاد اسالمی شهريار)شهرقدس( 
دانشگاه آزاد اسالمی دشتستان  

دانشگاه آزاد اسالمی دزفول *  
دانشگاه آزاد اسالمی اهر  
دانشگاه آزاد اسالمی رشت  

دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال- زبانها 
دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان  

دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس 
دانشگاه آزاد اسالمی سلماس  

دانشگاه آزاد اسالمی تويسركان  
دانشگاه آزاد اسالمی گچساران  
دانشگاه آزاد اسالمی ميانه  

دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر  
دانشگاه آزاد اسالمی تنكابن  
دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار  
دانشگاه آزاد اسالمی سمنان  
دانشگاه آزاد اسالمی اراک  
دانشگاه آزاد اسالمی ايذه  

دانشگاه آزاد اسالمی تهران - پرند 
دانشگاه آزاد اسالمی ايالم  
دانشگاه آزاد اسالمی مرند  

دانشگاه آزاد اسالمی تهران-شمال 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران-شمال 

دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار
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دانشگاه سراسری

دانشگاه سراسری ايرانشهر  
دانشگاه سراسری لرستان  
دانشگاه سراسری كوهدشت  

دانشگاه سراسری شهيد بهشتی* 
سراسری)ستاد مشترک ارتش( فارابی

دانشگاه سراسری الزهرا *
دانشگاه سراسری گيالن

دانشگاه سراسری شهر كرد  
دانشگاه سراسری اراک  
دانشگاه سراسری يزد  
دانشگاه سراسری ايالم  
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دانشگاه پیام نور

دانشگاه سراسری اردبيل  
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  
دانشگاه علوم پزشكی گلستان  
دانشگاه علوم پزشكی جهرم  
دانشگاه علوم پزشكی گناباد  
تهران-پرديس كيش كيش  
دانشگاه تربيت مربی كرج  

علمی كاربردی حج و زيارت يزد                  
دانشگاه  علمی كاربردی ساری 
دانشگاه علمی كاربردی لرستان 

دانشگاه علمی كاربردی شهركرد 

دانشگاه پيام نور سقز  
دانشگاه پيام نور گرمی  
دانشگاه پيام نور نمين  
دانشگاه پيام نور دهدشت  
دانشگاه پيام نور بيرجند  
دانشگاه پيام نور شاهين شهر 

دانشگاه پيام نور سنندج  
دانشگاه پيام نور كنگاور  
دانشگاه پيام نور گرمسار  
دانشگاه پيام نور خوی  

دانشگاه پيام نور فارسان  
دانشگاه پيام نور گناباد  
دانشگاه پيام نور ايالم  
دانشگاه پيام نور بروجن  
دانشگاه پيام نور آبادان  
دانشگاه پيام نور زنجان  
دانشگاه پيام نور مشهد  
دانشگاه پيام نور شهركرد  
دانشگاه پيام نور شاهين شهر 
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مجتمع آموزش عالی /  مدارس

مجتمع آموزشی عالی - خيام تهران 
مجتمع آموزشی عالی - خيام تهران 
مجتمع آموزشی عالی - خيام تهران 
شهركرد  مركز آموزش عالی هالل احمر 

اروميه  مركز آموزش عالی هالل احمر 
كرج  مركز آموزش عالی هالل احمر 
تهران  مركز آموزش عالی هالل احمر

موسسه زبان پرشين كرج 
مجتمع آموزشی عالی - ربع رشيد تبريز 

مجتمع آموزشی عالی - امين فوالد شهر 
مجتمع آموزش عالی - كازرون كازرون 

مجتمع آموزش عالی - امام خمينی قم 
مجتمع آموزش عالی - جهرم جهرم 
مجتمع فنی حرفه ای - سما تهران 

مجتمع فنی حرفه ای - سما فيروز اباد  
مجتمع فنی حرفه ای - سما مالير 
مجتمع فنی حرفه ای - سما دزفول 

پيش دانشگاهی و دبيرستان - سما همدان 
دبيرستان امام علی )ع( تهران 

دبيرستان امام حسين )ع( اهواز 
دبيرستان  شاهد بندر عباس  

دبيرستان نمونه مهر شهيد اسكندری اليگودرز 
راهنمايی  والعصر تهران 
دبستان  پيشتازان كرج 

دبستان  سما بروجرد 
مجتمع آموزش عالی امير كبير اراک 

مجتمع آموزش عالی عالمه امينی بابلسر 
سراسر ايران و... 
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سازمان ها - بنادر و سایر مراکز

پتروشیمی ) نفت - گاز(

پتروشيمی  خراسان بجنورد 
پتروشيمی  تبريز تبريز 

پتروشيمی  بوعلی سينا ماهشهر 
پتروشيمی  اراک اراک 
پتروشيمی  پارس عسلويه 
پتروشيمی  مبين عسلويه 

پتروشيمی بندر امام* ماهشهر 
مديريت  اكتشاف نفت* تهران* 

پااليشگاه نفت امام خمينی شازند-اراک 
پااليشگاه نفت تبريز 
پااليشگاه نفت اصفهان 
پااليشگاه نفت بندر عباس 

فوالد  خوزستان * خوزستان 

شركت پتروسينا آريا عسلويه 
شركت ملی حفاری ايران اهواز 
شركت  گاز پارس جنوبی عسلويه * 
شركت نفت و گاز غرب  كرمانشاه 
شركت نفت و گاز كارون اهواز 

كميته امداد امام خمينی )ره( لرستان 
شهرداری منطقه 9 تهران تهران 

اداره بنادر و دريانوردی استان مازندران  نوشهر 
شركت هواپيمايی ماهان تهران 

سازمان هواپيما سازی ايران شاهين شهر 
سازمان جهاد كشاورزی زاهدان 

سازمان مديريت وبرنامه ريزی شهركرد 
سازمان  امور اراضی تهران 

سازمان  پژوهشهای علمی و صنعتی تهران 
بنياد مستضعفان و جانبازان تهران 

استانداری خوزستان اهواز 
سازمان جهاد كشاورزی تهران 
شركت تعاونی مرغداری مازندران 

مجتمع آموزشی امام صادق تهران 
خدمات فناوری رياست جمهوری تهران 

مجتمع فنی حرفه ای تبريز تبريز 

دانشگاه گرمیان کردستان عراق 
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International Group Global Network

MIDDLE-EAST
Saudi Arabia

P.O.Box 25610
Riyadh 11476 - Saudi Arabia

Email: saudi@suntechgroup.com

UAE
Al Hosni Bldg,

M1 & M2 Mezannie flor,
Muroor Road, Opp. Zayed University,

Abu Dhabi, United Arab Emirates
Email: uae@suntechgroup.com

IRAN
#1, No1, Khayam Alley, 

Motalebinezhad St, Akhlaghi St, 
Dolat St, Tehran, Iran.

Email: ira@suntechgroup.com

EUROPE
Germany

39576 StenDal, Luderitzer Str.61
Germany

Email: de@suntechgroup.com

United Kingdom
183 Boundary Road, Working,

Surrey GU21 5BU,
United Kingdom

Email: uk@suntechgroup.com

Italy
3Via Siracusa

35, 93017 San Cataldo )CL(,
Italy

Email: it@suntechgroup.com

NORTH AMERICA
USA

23 NW 185th, #271 Hillsboro,
OR 97124-7076,USA

Email: usa@suntechgroup.com

Mecxico
Leonardo da Vinci #62,

Mexico D.F.,03910
Email: mx@suntechgroup.com

ASIA PACIFIC
Hong Kong

24/F,Sunshine Plaza,
349-353 Lockhart Road,

Wanchai, Hong Kong
Tel: +852-2783-0868 - Fax: +852-2780-6644

Website: http://www.suntechgroup.com
Email: sales@suntechgroup.com

Info@farsaco.com      www.farsaco.com

Multimedia Systems
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