Windows 10 w Edukacji
Dla szkoły, dla nauczycieli, dla uczniów, dla Ciebie!

ZAKTUALIZUJ POSIADANE URZĄDZENIA KOMPUTEROWE DO
WINDOWS 10 – TO PROSTE I DARMOWE*!
DLACZEGO WINDOWS 10?

* Oferta ograniczona czasowo, dostępna dla kwalifikujących się urządzeń z systemami Windows 7 SP1 i Windows 8.1 (dotyczy także już używanych
urządzeń). Obowiązują wymagania sprzętowe - http://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-10-specifications

Przyszłość z Windows 10 Pro w szkole





Zmiana sposobu nauczania zarówno w szkole, jak i poza nią
Nowa generacja uczniów – z tabletem i smartfonem od najmłodszych lat przygotowana
do pracy z najnowszą technologią
Nowoczesne pomoce dydaktyczne – przejście do e-podręczników i aplikacji
edukacyjnych
Nauczyciele stoją przed wyzwaniem, ale i okazją do wykorzystania innowacyjnych
technologii w swojej pracy

Windows 10 – możliwe scenariusze dla szkół

* Procesor: 1 GHz lub szybszy, RAM: 1 GB dla wersji 32-bit lub 2 GB dla 64-bit, Miejsce na dysku twardym: 16 GB dla 32-bit lub 20 GB dla 64-bit, Karta
graficzna: DirectX 9 lub nowsza ze sterownikiem WDDM 1.0. Dostępność funkcji może różnić się w zależności od urządzenia i rynku. Wybrane funkcje
Windows 10 wymagają określonego sprzętu.

Skuteczniejsze nauczanie
- Usprawniona wielozadaniowość i łączenie treści dzięki równoczesnej obsłudze wielu aplikacji i wirtualnym pulpitom
- Dopasowanie zachowania systemu operacyjnego do aktualnego trybu pracy komputera z funkcją „Continuum”.
- Pełne wsparcie dla pisma odręcznego oraz szerokiego wachlarza urządzeń peryferyjnych
- Interaktywne korzystanie z internetu przy pomocy przeglądarki Microsoft Edge
- Urozmaicone nauczanie z użyciem aplikacji edukacyjnych

Rozwiązania w przystępnych cenach
- Urządzenia dostosowane do każdego stylu nauczania
- Ulepszona funkcjonalność posiadanych urządzeń dzięki nowemu Menu Start i zwiększonej wydajności
- Przystosowany dla edukacji Sklep Windows z prostym i bezpiecznym dostępem
- Zwiększona efektywność dzięki lepszej integracji z narzędziami Office i Office Mobile

Uproszczone wdrażanie i zarządzanie
- Kompatybilność urządzeń, sprzętu oraz aplikacji – oszczędność czasu i zwiększenie produktywności
- Aktualizacja w miejscu - bez utraty danych i ustawień oznacza łatwiejsze wdrażanie
- Możliwość szybszego wprowadzania nowych funkcji dzięki Windows as a Service
- Zarządzanie infrastruktura IT szkoły w oparciu o chmurę lub rozwiązania lokalne (on-premise)

Bezpieczeństwo i ochrona
- Spójne rozwiązanie do zarządzania tożsamością dla szkół dzięki Azure Active Directory
- Blokowanie złośliwego oprogramowanie przy pomocy Windows Defender
- Bezpieczniejsze logowanie dzięki funkcjom Windows Hello i Microsoft Passport
- Wzmocniona ochrona przechowywanych danych z funkcjami BitLocker i Enterprise Data Protection
- Zdalny dostęp dla uczniów i nauczycieli – nauka z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

