3D TISK
PRO ŠKOLY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
HARDWARE – 3D TISKÁRNA S PLNÝM SERVISNÍM ZABEZPEČENÍM
SOFTWARE – 3D EDITORY A SAFEQ PRO SPRÁVU TISKU
METODIKA PRO UČITELE – BE3D ACADEMY ONLINE + AKREDITOVANÉ KURZY
YSoft be3D eDee je řešení 3D tisku od českého výrobce. Serverový
systém SafeQ umožňuje kompletní správu uživatelů a jejich tisků včetně
zpoplatnění, jak pro 3D tisk, tak i pro klasické 2D tiskárny v jednom.

Inteligentní kancelář
od Konica Minolta

NAVRŽENO PRO
POTŘEBY PEDAGOGŮ
Řešení zahrnuje:
–		 Zcela uzavřenou 3D tiskárnu, vč. univerzální čtečky čipů a karet
–		 Software DeeControl pro snadný 3D tisk
–		 Software YSoft SafeQ pro správu 3D i 2D tisku (nutný vlastní server)
–		 Přístup zdarma do prémiové části be3D Academy (plně v češtině)
–		 Certifikovaný ekologický, biologicky odbouratelný filament

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

SNADNÉ POUŽITÍ

3D tiskárna eDee je uzavřená a zůstává zamčená
až do okamžiku, kdy se vlastník úlohy přihlásí, aby
odebral hotový model nebo přerušil tisk.

Inteligentní software tiskárny eDee poskytuje
podrobné instrukce, upozornění a náhledy. Navíc lze
tiskárnu umístit bez problémů do společných prostor.

POUTAVÝ UČEBNÍ NÁSTROJ

SPLŇUJE POŽADAVKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

3D tisk ve výuce zvyšuje aktivní účast studentů
a udržuje jejich zájem o probíranou látku. Podporuje
kreativní myšlení, protože studenti se aktivně učí
prostřednictvím objevování.

Spolupracovali jsme s pedagogy na návrhu tiskárny
eDee s uzamykatelnými dvířky a softwarem
pro správu 3D tisku a sledování využití tiskáren
a souvisejících nákladů.

BE3D ACADEMY
be3D Academy je online kolekce lekcí 3D tisku usnadňujících učení v 3D. Plány lekcí 3D tisku tvoří projekty testované
učiteli, které využívají 3D tisk k praktické výuce technických a kreativních předmětů. Každý plán 3D lekce nabízí řadu
různých materiálů včetně souborů 3D modelů, videí, pracovních listů pro studenty a prezentací pro vysvětlení projektu
studentům. U každé lekce je uvedeno, k jakým vědním, technologickým, technickým, matematickým a návrhářským
konceptům se vztahuje. be3D Academy také obsahuje instruktážní videa a další 3D modely, které lze vytisknou
na tiskárně eDee 3D. Všechny texty a všechna videa jsou v českém jazyce.
Prozkoumejte be3D Academy na be3dacademy.ysoft.com

PRONÁJEM (48 MĚSÍCŮ)
V případě nesjednání SM smlouvy hradíte sami
veškerý spotřební materiál a případný servis
•
•
•
•
•
•

3D tiskárna be3D eDee
4 roky záruka
Licence YSoft SafeQ
Univerzální čtečka karet
Flexi a skleněná tisková podložka
Přístup do be3D akademie

Měsíčně za

1 550 Kč

Po skončení pronájmu odkup za 100 Kč
Možná rozšíření:
• Licence SafeQ pro 2D tiskárnu
• Pronájem serveru pro SafeQ (včetně
licence Windows Server EDU a vzdálené
správy)

SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ
SMLOUVA (48 MĚSÍCŮ)
Lze sjednat k pronajaté 3D tiskárně eDee
• 3× bílý filament každého půl roku, další filamenty
nebo jiné barvy můžete zakoupit se slevou
na našem e-shopu obchod.konicaminolta.cz
• Garance servisu 3D tiskárny zdarma, včetně
náhradních dílů, práce a cestovného technika
• Profesionální servis vyškolenými techniky
po celém území ČR

Měsíčně za

1 440 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě zájmu kontaktujte svého obchodního
zástupce nebo nás navštivte na adrese
konicaminolta.cz/polytechnicke-vzdelavani.

