
Zarządzanie ekranami

System zarządzania ekranami Promethean umożliwia centralne i zdalne zarządzanie wszystkimi ekranami 
ActivPanel® Elements™ w organizacji, co pozwala administratorom systemów szkolnych oszczędzać czas, redukować 
koszty i zwiększać efektywność pracy. Dzięki temu administrator może kontrolować bezpieczeństwo ekranów 
ActivPanel Elements, a nauczyciele otrzymują najnowsze oprogramowanie wew. (tzw. firmware) firmy Promethean, 
programy użytkowe i aplikacje niezbędne w klasie.

Rejestrowanie ekranów i zarządzanie 
użytkownikami

Rejestrację ekranów ActivPanel umożliwia mobilna aplikacja 
myPromethean oraz oparty na chmurze portal myPromethean. Portal 
oferuje także administratorom wygodną konsolę, za pomocą której mogą 
z dowolnego miejsca skonfigurować ustawienia ekranu i je zastosować, 
w tym zarządzanie energią, ustawienia sieciowe i ograniczenia.

Oszczędność zasobów i czasu 
administratorów systemów



Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ekranami, skontaktuj się z partnerem Promethean

Łatwy dostęp do szczegółów urządzenia
Portal myPromethean umożliwia administratorom 
przeglądanie informacji o wszystkich zarejestrowanych 
w organizacji ekranach ActivPanel Elements, w tym 
informacji o modelach i wersjach oprogramowania 
poszczególnych ekranów. Możliwość filtrowania według 
lokalizacji, modelu, wersji oprogramowania lub własnych 
tagów pozwala wydajnie zrządzać zasobami organizacji.

Instalowanie aktualizacji i poprawa bezpieczeństwa

Po udostępnieniu przez firmę Promethean  
nowych funkcji oprogramowania układowego,  
programów użytkowych i aplikacji dla  
ekranów ActivPanel Elements proces  
aktualizacji można łatwo uruchomić zdalnie  
za pośrednictwem portalu myPromethean.  
Aktualizacje można wdrażać zaraz po ich  
udostępnieniu lub w dogodnym dla  
organizacji czasie.
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