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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλήρους συστήματος διαδραστικών πινάκων

1. Το κάθε πλήρες σύστημα του Διαδραστικού Πίνακα περιλαμβάνει ένα σταθερό διαδραστικό πίνακα,
ένα βιντεοπροβολέα, ένα φορητό υπολογιστή με software, ένα σταθερό ερμάριο, λογισμικά καθώς και
την εγκατάσταση και εκπαίδευση. Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει
αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή
προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (κωδικός 1)
Ο διαδραστικός πίνακας θα είναι σταθερός και πρέπει να καλύπτει επί ποινή απόρριψης τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο τύπος.
 Διαδραστικός πίνακας  τεχνολογίας αφής και διαδραστικό σύστημα με φορητή συσκευή

οπτικής/ηχητικής τεχνολογίας.
 Εμπρόσθιας Προβολής με επιφάνεια Γραφής  (διαγώνιος ≥ 77 ίντσες).
 Αναλογία Πλάτους - Ύψους επιφάνειας εργασίας 4:3.
 Ανάλυση σημείων αφής τουλάχιστον ≥ 4000x4000 pixels.
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB.
 Να συνοδεύεται από πλήκτρα συντόμευσης  για άμεση επιλογή εργαλείων γραφής και βασικών

λειτουργιών του λογισμικού.
 Δυνατότητα χρήσης και σαν οθόνη αφής, με δυνατότητα ελέγχου λειτουργικού συστήματος

οικογένειας Windows και των συμβατών εφαρμογών του περιβάλλοντος.
 Αντιθαμβωτική επιφάνεια (η λειτουργία του διαδραστικού πίνακα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται

από την άμεση πρόσπτωση ηλιακού φωτός  ή φωτός από λαμπτήρες φθορισμού).
 Επιφάνεια γραφής κατάλληλη και για χρήση με μαρκαδόρους λευκού πίνακα (dry-erase marker).
 Λειτουργία με χρήση γραφίδας και με το δάκτυλο.
 Ταχύτητα ανίχνευσης σήματος  3m/sec.
 Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD,

DVD).
 Να παρέχει οδηγούς (drivers) για τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows XP, Windows 7,

Linux και MacOS.
 Τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κ.λπ.) σε

ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD).
 Να συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και

λειτουργία του διαδραστικού πίνακα.
 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του Διαδραστικού Πίνακα (συμπεριλαμβανομένης και της επιφάνειας

εργασίας) για 3 έτη τουλάχιστον.
 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή (που να  καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών

συστημάτων).
 Να καλύπτεται κατ' ελάχιστο, για το σύνολο του προϊόντος από τις σημάνσεις

ποιότητας/ασφάλειας CE και  ROHS.
Επιθυμητό είναι να έχει ανάλυση σημείων επιφάνειας ≥300 dpi και ταχύτητα επεξεργασίας  σημείων
εγγραφής/επιλογής 240 dot/sec

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (κωδικός 2)
Πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο τύπος.
 Υποστήριξη τάσης λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
 Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) ≥ 1024 x 768 True Color
 Λόγος πλευρών εικόνας ανάλογος με αυτόν του προσφερόμενου διαδραστικού πίνακα.
 Μέγεθος προβολής που να καλύπτει ολόκληρη την ενεργή επιφάνεια του προσφερόμενου

διαδραστικού πίνακα
 Υποστήριξη προτύπων PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM
 Φωτεινότητα (σε Lumen) ≥ 3000
 Λόγος αντίθεσης ≥ 2000:1
 Δυνατότητα ανάρτηση σε βάση οροφής ή επιτοίχια.
 Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone effect)
 Προβολή από πολύ μικρή απόσταση (ultra short throw)
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 Λόγος Βεληνεκούς (Throw Ratio)  <=0.4:1
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου του βιντεοπροβολέα
 Ενσωματωμένο ηχείο ≥ 10 Watt
 Είσοδοι εικόνας  για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2xD-sub 15pin (RGB), 1xUSB 2.0 type

B
 Είσοδοι Video 1xRCA, 1xS-Video, 2xComponent (D-sub 15 pin)
 Είσοδοι ήχου Data: 2xStereo mini jack, Video: 1xRCA (stereo), Mic : 1xStereo mini jack
 Έξοδος εικόνας 1xD-sub 15pin
 Έξοδος ήχου υπολογιστή 1xStereo mini jack
 Οικονομική λειτουργία για παράταση χρόνου ζωής λάμπας.
 Χρόνος ζωής λυχνίας σε economy mode (σημειώνεται πως ο ζητούμενος χρόνος ζωής μπορεί να

καλυφθεί και με προσφορά επιπλέον λυχνίων) ≥ 3500 ώρες
 Σήμανση CE και Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
 Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του βιντεοπροβολέα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική

μορφή (π.χ. CD, DVD)
 Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του

βιντεοπροβολέα
 Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη τουλάχιστον.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας  λυχνίας ≥1 έτος
 Να διαθέτει βάση στήριξης (να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο) η οποία να είναι

κατάλληλη για ανάρτηση του προτεινόμενου βιντεοπροβολέα είτε από την οροφή είτε από τον
τοίχο, με αντοχή στο βάρος του προτεινόμενου βιντεοπροβολέα.

 Στην περίπτωση στήριξης από οροφή να παρέχεται ρυθμιζόμενη απόσταση για τοποθέτηση σε
αίθουσες διδασκαλίας με διαφορετικό ύψος οροφής

 Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για επίτευξη σωστής γωνίας προβολής στο διαδραστικό πίνακα
 Απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση βάσης στήριξης βιντεοπροβολέα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ (κωδικός 3)
Πρέπει να καλύπτει επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο τύπος.
 Τα εργαλεία του λογισμικού να είναι διαθέσιμα και εκτός του περιβάλλοντός του.
 Προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμβατότητα, η λειτουργικότητα και οι

ενημερώσεις του συστήματος, το λογισμικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με του
προσφερόμενου διαδραστικού πίνακα

 Οι σημειώσεις να μπορούν να μετατρέπονται σε ‘’αντικείμενα’’, ώστε να μπορεί ο χρήστης με το
δάκτυλο να τις επιλέγει, να τις μετακινεί και να τις αλλάζει σελίδα.

 Να επιτρέπει την δημιουργία και την αναπαραγωγή αρχείων Flash με τη διδασκαλία πάνω στον
πίνακα.

 Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων τόσο προς δικτυακούς τόπους όσο και προς
αρχεία αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο.

 Να μπορεί να καταγράφει σε αρχείο Video  οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει στον πίνακα,
ενώ να μπορεί να γίνεται αναπαραγωγή σε διάφορες ταχύτητες.

 Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων με χρήση εικονικών στοιχείων (Μαθηματικών,
Φυσικής, Χημείας).

 Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των σχεδίων και των
σημειώσεων

 Να διαθέτει κατ΄ελάχιστον τα εξής μαθηματικά εργαλεία: Χάρακας, Διαβήτης, Μοιρογνωμόνιο
 Να υπάρχουν εργαλεία για την καλύτερη διδασκαλία μαθηματικών (εικονικά όργανα, αυτόματη

δημιουργία γραφικών παραστάσεων, εργαλεία δημιουργίας εξισώσεων).
 Να διαθέτει ενσωματωμένα εκπαιδευτικά φόντα όπως πλέγμα, διαγράμμιση στενή ή πλατιά κ.ά.
 Να διαθέτει ενσωματωμένες βιβλιοθήκες με μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών εικόνων, σχεδίων και

φόντων.
 Το λογισμικό να επιτρέπει την ανεξάρτητη δημιουργία και διαχείριση αντικειμένων από σχετική

βιβλιοθήκη (συμπεριλαμβάνοντας ήχους και εικόνες),  με την μέθοδο drag'n'drop.
 Να αποθηκεύει όλες τις επεμβάσεις που έγιναν μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος ή και έξω

από αυτό πάνω σε αρχεία εικόνας αλλά και σε αρχεία pdf, MSOffice (Word, Excel & Powerpoint) &
html, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωσή τους ή η αποστολή μέσω e-mail.

 Να έχει εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν
γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων)

 Να υποστηρίζει αυτόματη αναγνώριση και σχεδίαση σχημάτων.
 Να είναι συμβατό με Windows 7, ME, XP, Vista, 7, Mac & Linux.
 Η αναβάθμιση του λογισμικού να είναι διαθέσιμη on-line (μέσω Internet).
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 Να προσφέρεται με άδεια χρήσης που να καλύπτει το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών
της σχολικής μονάδας εγκατάστασης και λειτουργίας του

 Να υπάρχει διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, βοήθεια κ.λπ.)
 Να διαθέτει Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού του, σε έντυπη ή

ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
 Να προσφέρονται δωρεάν οι αναβαθμίσεις και οι βελτιώσεις (updates & patches).

Επιθυμητό είναι:
 Να μπορεί ο κάθε χρήστης να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το δικό του προφίλ με το δικό του

εξατομικευμένο περιβάλλον χρήσης του προγράμματος.
 Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των αρχείων του προγράμματος και κωδικοποίησή τους για

προστασία.
 Να αποθηκεύει όλες τις επεμβάσεις που έγιναν μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος σε μορφή

CFF (Comon File Format)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (κωδικός 4)
Πρέπει να καλύπτει επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο τύπος.
 Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.
 USB V2.0 Ports >=4
 Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο  του επεξεργαστή (CPU) και τα χαρακτηριστικά του

(συχνότητα πυρήνα, μέγεθος μνήμης L2 cache, συχνότητα διαύλου). Ο επεξεργαστής να είναι
τουλάχιστον εφάμιλλος με intel dual core 2 GHz ή AMD E SERIES E2 - 3000M 1,8 GHz

 Μνήμη (RAM) τύπου DDR-2 ή καλύτερη >=4GB
 Οθόνη (Monitor) LCD ή LED τεχνολογίας
 Ονομαστική διαγώνιος οθόνης >=15.5”
 Ανάλυση οθόνης 1280 x 800 ή 1366 x 768  (True Color) ή καλύτερη.
 Κάρτα Γραφικών με μνήμη σε MB >=512MB
 Θύρα για σύνδεση με εξωτερικό βιντεοπροβολέα  1xD-sub 15pin
 Θύρα εξόδου ακουστικών/Line out, Θύρα εισόδου μικροφώνου, Ενσωματωμένα Ηχεία
 Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive) με χωρητικότητα Unformatted >=500GB
 Το σύστημα θα σημειώνει τις παραπάνω επιδόσεις όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την

μπαταρία του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 σε Windows 7 και θα
επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life σε Office Productivity 2007 Workload) με τιμή >=110’
(μπαταρία)

 Κάρτα δικτύου με διεπαφή RJ-45 >= 100Mbps
 Υποστήριξη Wireless Lan 802.11 b/g/n
 Το πληκτρολόγιο να είναι σε qwerty διάταξη με Ελληνικούς και Λατινικούς
 Touchpad με περιοχή κύλισης
 Μπαταρία τεχνολογίας Lithium-ion
 Ενσωματωμένη κάμερα
 Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC
 Ενσωματωμένη μονάδα εγγραφής / αναπαραγωγής CD-DVD (double layer)
 Μέγιστο βάρος χωρίς παρελκόμενα (Να αναφερθεί η ακριβής σύνθεση που αφορά στο

συγκεκριμένο βάρος καθώς και το βάρος των τυχόν επιπλέων συσκευών που προσφέρονται)
<=3Kgr

 Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών) να είναι ενημερωμένα (οι
τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή

 Οι προσφερόμενοι φορητοί υπολογιστές να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι, ανακοινωμένοι
τους τελευταίους 9 μήνες

 Nα φέρει το σήμα CE και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001
 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας προσφερόμενη είτε από τον κατασκευαστή του συστήματος είτε από

τον προμηθευτή για 3 έτη τουλάχιστον.
 Για τις πρώτες 30 ημέρες, τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές

θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι επιδιόρθωση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (κωδικός 5)
Πρέπει να καλύπτει επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7

πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού,
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εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά
διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου

 Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης των προεγκατεστημένων λειτουργικών συστημάτων,
καθώς και όλου του συνοδευτικού τους λογισμικού, με απλή διαδικασία  (ύπαρξη recovery
cd/dvd)

 Να αναφερθεί το προσφερόμενο συνοδευτικό λογισμικό (μόνο εφόσον υπάρχει)
 Λογισμικό Προστασίας από Ιούς  (για το λειτουργικό σύστημα MS Windows 7) με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά Δυνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας,
Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets
καλύπτοντας και την περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων, Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και
ενημέρωσης τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών»
των νέων ιών, μέσω του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει ο εξυπηρετητής,
αλλιώς μέσω Διαδικτύου), από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας κατά το χρονικό
διάστημα ισχύος της άδειας χρήσης του. Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε πραγματικό
χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστημα)

 Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου για  MS Windows 7 : εξελληνισμένο λογισμικό
εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός
έλεγχος, θησαυρός)

 Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:

 Εγκατάστασης  του διαδραστικού πίνακα σε σταθερό σημείο του τοίχου
 Εγκατάστασης  βάσης βιντεοπροβολέα στην οροφή ή στον τοίχο
 Εγκατάστασης  βιντεοπροβολέα στη βάση του
 Εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (λειτουργικό σύστημα,

λογισμικό λειτουργίας διαδραστικού πίνακα, λογισμικό αυτοματισμού γραφείου κ.λπ.)
 Εγκατάστασης της απαραίτητης καλωδίωσης για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της

προτεινόμενης λύσης σε ειδικά κανάλια καλωδίων με κατάληξη όλων στο ερμάριο
 Το κανάλι καλωδίων να περιλαμβάνει & πολύπριζο με:

 Πρίζες τύπου F (CEE 7/4 “schuko”) για τροφοδοσία (επαυξημένες κατά μία σε σχέση με τις
αναγκαίες για την τροφοδοσία όλων των τμημάτων της λύσης)

 Βύσμα ήχου mini jack για σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή-Βιντεοπροβολέα
 Βύσμα VGA θηλυκό (D15) για σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή-Βιντεοπροβολέα
 Σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή με διαδραστικό πίνακα/σύστημα (τύπου USB, εφόσον

απαιτείται).
 Ανατύπωση και επικόλληση ειδικής σήμανσης δημοσιότητας σε όλα τα είδη που θα

προμηθεύσει/εγκαταστήσει ο Ανάδοχος. Το πρότυπο θα δοθεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή.
 Πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε κάθε σχολική μονάδα που θα εγκατασταθεί η λύση . Η διάρκεια

εκπαίδευσης σε κάθε σχολική μονάδα που θα εγκατασταθεί η λύση θα είναι ≥ 2 ώρες.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτικά. Η μη συμμόρφωση σε ένα έχει σαν αποτέλεσμα την
απόρριψη της προσφοράς

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41768 εσωτ.2), κατά τις
εργάσιμες ώρες.


