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Odklápěcí monitor

7” ovládací panel

Audio vizuální
vybavení

Bezdrátový Mikrofon

Zabudovaný mikrofon

Čtečka karet

Přípojné místo

Dotykový naklápěcí
monitor

O společnosti

Společnost Gold Offi ce s.r.o. byla založena roku 1997 a jejím hlavním předmětem činnosti byl především prodej kancelářské techniky se 
zaměřením na fi nální úpravu dokumentů. V průběhu následujících let se společnost začala stále více, na základě rostoucí poptávky po 
speciální audio-video technice, specializovat na instalace a prodej těchto přístrojů umožňujících jejich uživatelům prezentovat výrobky 
či služby moderním způsobem ve speciálních prezentačních místnostech nebo na výstavách a veletrzích. Postupem času jsme rozšířili 
nabídku o moderní software a hardware nejen pro střední a vysoké školy, ale i pro široké spektrum fi rem a společností, na podporu moderní 
výuky a prezentací s využitím nejmodernějších technologií. Jedním z těchto výrobků je i multimediální přednáškový pult.

Více informací na: www.goldoffi ce.cz

Základní informace
Katalog společnosti Gold Offi ce s.r.o.

Snadná obsluha
Jednoduše zapněte jedním tlačítkem
a používejte veškerou techniku.

Uzamykatelné provedení
Celý systém lze uzamknout proti 
neoprávněnému použití.

Jednoduché ovládání 7” obrazovkou
Jednoduše ovládejte veškerou techniku z jednoho místa
Vaší prezentační místnosti.

All in one
Multimediální přednáškové pulty mohou obsahovat 
jakékoli vestavěné AV zařízení.

Elegantní vzhled s mobilním řešením
Moderní, robustní a stylově atraktivní design. 
Možnost převezení pultu na jiné místo.

Interaktivní SW Edupen Pro ZDARMA.
K našim pultům dodáváme interaktivní SW zdarma.
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Nabízíme

Společnost Gold Offi ce s.r.o. Vám přináší řešení pro moderní formu školení, výuky nebo prezentace za pomoci multimediálních pracovišť 
Pro-Mentor a současně i možnost záznamu.

Pro-Mentor Maestro - přednáškový pult str.    4str.    4

Pro-Mentor DPL - přednáškový pult str.    5str.    5

Pro-Mentor Simpo - přednáškový pult str.    6str.    6Pro-Mentor Simpo - přednáškový pult

Pro-Mentor e-Podium - přednáškový pult str.    7str.    7

Pro-Mentor Smart Desk - pracoviště pro studenty str.    8str.    8

Pro-Mentor ELF - přednáškový pult str.    3str.    3

Tento katalog obsahuje pouze část nabídky společnosti Gold Offi ce s.r.o., jsme připraveni Vám poskytnout veškerou techniku a služby 
spojené s přípravou a realizací školící či prezentační místnosti. 

Kompletní nabídku AV techniky a služeb naleznete na našem webu www.goldoffi ce.cz

E-Mentor - eLearningový SW str.    11   
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Modely:  ELF-72LS, ELF-72LD, ELF-72G, ELF-72DG
Multimediální přednáškové pulty

ELF

Multimediální přednáškový pult ELF s nejmodernějším špičkovým designem 
je vhodný pro přednášky, konference, semináře, schůze či jiné události. 
Dominantu pultu tvoří dotykový Full HD monitor s elektrickým náklonem, 
druhý Full HD náhledový monitor, multimediální ovladač pro ovládání tech-
niky v místnosti a celkové uzamknutí celého multimediálního přednáškového 
pultu a to mechanicky či pomocí RFID karty. Pult obsahuje též prostor pro 
PC včetně uložení veškeré kabeláže, prostor pro klávesnici a myš, a také 
úložný šuplík pro věci přednášejícího. Multimediální přednáškový pult ELF 
tvoří ucelené pracoviště, které Vám usnadní a zdokonalí průběh přednášky. 
Jeho ovládání je naprosto intuitivní. Velkou výhodou je také jeho mobilita 
pomocí integrovaných koleček.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  dva Full HD 22“ monitory 
●  dotykové ovládání monitoru
●  elektrický náklon monitoru
●  7“ multimediální ovladač
●  přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
●  podpora HDMI
●  RFID čtečka pro uzamknutí pultu
●  podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
●  interaktivní SW Edupen zdarma
●  vestavěný mikrofon – husí krk
●  možnost integrovat velké množství techniky
●  vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
●  jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
●  celkové uzamknutí multimediálního pultu
●  rychlá a čistá montáž
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Maestro

Multimediální přednáškový pult, který zaujme svým designem vhodným i 
do vysoce reprezentativních prostor. Jeho velikost, materiálové provedení 
s kombinací dřeva a kovu a odolná konstrukce, mu umožňují vyniknout v 
přednáškových halách či konferenčních centrech na celém světě. Maestro 
je osazeno vysoce kvalitní audiovizuální technikou. 22“ Full HD naklápěcí 
monitor ovládaný perem a prstem, multimediální ovladač pro ovládání tech-
niky v místnosti, digitální zesilovač, RFID čtečka, RMS modul a přípojné 
místo v čele pultu. Součástí pultu je i prostor pro PC včetně uložení ka-
beláže, prostor pro klávesnici a myš a také úložný šuplík pro věci přednáše-
jícího. Multimediální přednáškový pult Maestro se vyrábí ve dvojím prove-
dení a to jako přednáškový pult nebo jako katedra.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  designově velmi zajímavá kombinace ocel - dřevo
●  multidotykovýFull HD 22“ monitor
●  elektrický náklon monitoru
●  7“ multimediální ovladač
●  přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
●  podpora HDMI
●  RFID čtečka pro uzamknutí pultu
●  podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
●  interaktivní SW Edupen zdarma
●  vestavěný mikrofon – husí krk
●  možnost integrovat velké množství techniky
●  vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
●  jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
●  celkové uzamknutí multimediálního pultu
●  rychlá a čistá montáž
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Modely:  Maestro-72G,  Maestro-72DG,  Maestro-790DG
Multimediální přednáškové pulty
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Modely:  DPL-720G, DPL-720G PRO, DPL-720DG, DPL-720DG PRO
Multimediální přednáškové pulty

DPL

Jednoduchý stylový multimediální přednáškový pult DPL, který vyniká svou 
všestranností. DPL se dodává s 22“ Full HD monitorem ovládaným perem
i prstem, multimediálním ovladačem pro ovládání techniky v místnosti, 
digitálním zesilovačem, RFID čtečkou, RMS modulem a přípojným místem 
v čele pultu. Mimo množství již integrované AV techniky lze do pultů imple-
mentovat také další doplňkovou audiovizuální a výpočetní techniku, která 
zajistí špičkový chod celé přednáškové či prezentační místnosti. Součástí 
pultu je i prostor pro PC včetně uložení kabeláže, prostor pro klávesnici
a myš.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  multidotykový Full HD 22“ monitor
●  elektrický náklon monitoru
●  7“ multimediální ovladač
●  posuvný kryt monitoru, který slouží pro odkládání notebooku či iPadu
●  přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
●  podpora HDMI
●  RFID čtečka pro uzamknutí pultu
●  podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
●  interaktivní SW Edupen zdarma
●  vestavěný mikrofon – husí krk
●  možnost integrovat velké množství techniky
●  vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
●  jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
●  celkové uzamknutí multimediálního pultu
●  rychlá a čistá montáž
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Simpo

Výškově nastavitelný multimediální přednáškový pult Simpo je kombinací 
klasického řečnického pultu s nejmodernějšími technickými prostředky 
používanými při školení či prezentaci. Jeho všestrannost spočívá v možnosti
elektrického zdvihu celého pultu včetně velkého 22“ Full HD naklápěcího 
monitoru, který se ovládá perem či prstem. Díky plynulému výškově
nastavitelnému zdvihu,snadnému ovládání a integrovanému přípojnému 
místu je pult vhodný pro širokou skupinu uživatelů. Přednáškové pulty
Simpo jsou elegantní, jednoduché a stylové. Přední úložný prostor slouží 
pro uložení mini PC, klávesnici a myš.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  možnost nastavení výšky o 15 cm
●  multidotykový Full HD 22“ monitor
●  elektrický náklon monitoru
●  integrovaný multimediální ovladač
●  prostor pro klávesnici a myš
●  přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
●  podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
●  interaktivní SW Edupen zdarma
●  vestavěný mikrofon – husí krk
●  vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
●  jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
●  uzamykatelná pojezdová kolečka
●  rychlá a čistá montáž
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Modely:  Simpo-72G,  Simpo-72DG
Multimediální přednáškové pulty
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Model:  e-Podium
Multimediální přednáškové pulty

e-Podium

Nejmodernější multimediálními přednáškový pult. Jedná se o první pult
s 42“ 4K UHD dotykovým displejem. Displej lze navíc vertikálně natočit až 
o 90° a používat jej jako vícedotykovou (multi-touch) interaktivní tabuli. Pult 
zpracovává všechna vstupní videa, audia a PC signály. Přednáškový pult 
e-Podium je dodáván včetně vestavěného PC i5 Haswell, přípojného místa 
a multimediálního ovladače pro ovládání techniky v místnosti. Díky kom-
binaci této počítačové a zobrazovací technologie se posunete o krok dál
v prezentacích. Vychutnejte si moderní způsob prezentace i Vy!

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  multidotykový 42“ 4K UHD displej
●  dotyková citlivost jako u smartphonu
●  elektrický náklon monitoru až o 90°
●  součástí PC iHaswell, DD3,4GB, Win 7
●  7“ multimediální ovladač
●  podpora HDMI
●  odkládací výsuvná police pro notebook či iPad
●  přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
●  interaktivní SW Edupen zdarma
●  vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
●  jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
●  uzamykatelná pojezdová kolečka
●  odolná konstrukce se stabilním tělem pultu
●  rychlá a čistá montáž
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Smart Desk

Smart desk přináší nejvýkonnější řešení pro výuku. Skvělé řešení pracoviště 
studenta pro interaktivní hodiny. Lavice studenta se po odklopení pracovní 
desky změní na interaktivní pracoviště s 22“ dotykovým monitorem. Pod-
poruje dotyk interaktivním perem i dotyk prstem a obojí dokonce zároveň. 
Uživatel si může nastavit úhel obrazovky stejně jako výšku lavice.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

●  multidotykový Full HD 22“ monitor
●  jednoduchý přechod mezi digitálními a běžnými výukovými materiály
●  dovoluje studentům zapojit se do digitálně připravených přednášek
●  skvělé řešení pro výuku designu a mediálních oborů
●  součástí management software, školitel může individuálně dohlížet na 
    studenty a sledovat jejich pokrok v hodině
●  po zaklopení jako normální lavice
●  nastavitelná výška 765 mm
●  nastavitelný úhel obrazovky
●  vytvoření chytré učebny

8Více informací na: www.pro-mentor.cz

Model:  Smart Desk      
Multimediální studentské pracoviště
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Přehled technických parametrů
Multimediální přednáškové pulty

typ pultu ELF 72G ELF 72DG ELF 72LS ELF 72LD MAESTRO 72G MAESTRO 72DG MAESTRO 790DG

náhled pultu

LCD Monitor 1

rozlišení 22”  - 1920x1080
 (FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22”-1920x1080
(FULLHD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080 (FULL 
HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

zobrazovací plocha  477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 
světlost, bílá 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2

kontrastní poměr 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 
pozorovací úhel 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V)

dotyk perem ano ano ano ano ano ano ano
dotyk prstem - ano - - - ano ano

nastavitelný  úhel ano ano ano ano ano ano ano
životnost 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 

LCD Monitor 2

rozlišení 22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

-

22” - 1920x1080
(FULL HD)

- - -
zobrazovací plocha 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm

světlost, bílá 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2
kontrastní poměr 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 
pozorovací úhel 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V)

životnost 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.)
posuvný kryt monitoru ano (včetně monitoru 2) ano (včetně monitoru 2) ano ano (včetně monitoru 2) ano ano -
multimediální ovladač AMC - 7000 AMC - 7000 PPA - 7000 PPA - 7000 AMC - 7000 AMC - 7000 AMC - 7000

HDMI
HDMI vstupy volitelně volitelně

- -
volitelně volitelně volitelně

HDMI výstupy volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně
max. rozlišení volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

VGA

VGA vstupy VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x
VGA výstupy VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x
max. rozlišení 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536

frekvence 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz

video

compositní vstup video   2x video   2x video   2x video   2x video   2x video   2x video   2x
compositní výstup video  1x video  1x video  1x video  1x video  1x video  1x video  1x

šířka pásma 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz
ztráta odezvy -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz

vstupy a výstupy 

RFID čtečka 1x 1x - - 1x 1x 1x
USB přepínač - - 2x vstup , 1x výstup 2x vstup , 1x výstup - - -
LAN přepínač - - 2x vstup , 1x výstup 2x vstup , 1x výstup - - -

serial RS-232 porty 4x 4x 1x 1x 4x 4x 4x
RMS vzdálená správa 1x 1x - - 1x 1x 1x

integrovaný 
zesilovač

výstupní výkon (max.) 

- -

2x 80W 8Ω stereo 2x 80W 8Ω stereo

- - -

mikrofony vstupy 8~20mV (1 vstup) 8~20mV (1 vstup)
PC/laptop vstupy 70mV (2  vstupy) 70mV (2  vstupy)

audio vstupy 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy)
audio výstupy  250mV (1 výstup)  250mV (1 výstup)

odezva frekvence 50Hz ~ 20KHz 50Hz ~ 20KHz 

7” LCD Ovladač

rozlišení 800 x 480 px 800 x 480 px

- -

800 x 480 px 800 x 480 px 800 x 480 px

zobrazovací plocha 154(š) x 92(v) mm – 7 
palců

154(š) x 92(v) mm – 7 
palců

154(š) x 92(v) mm – 7 
palců

154(š) x 92(v) mm – 7 
palců

154(š) x 92(v) mm – 7 
palců

interface RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 
typ dotyku resistivní resistivní resistivní resistivní resistivní
napájení 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 

digitální zesilovač AMX - 3030D AMX - 3030D - - AMX - 3030D AMX - 3030D AMX - 3030D
výstupní výkon (max.) 280W 4Ω stereo 280W 4Ω stereo 

- -

280W 4Ω stereo 280W 4Ω stereo 280W 4Ω stereo 
mikrofony vstupy 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy)
PC/laptop vstupy 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy)

audio vstupy 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy)
audio výstupy  250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)

odezva frekvence 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 
mikrofon husí krk ano ano ano ano ano ano ano

charakteristika kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní 
odezva frekvence 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz

citlivost -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB
výstupní impedance 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced

přípojné místo ano ano - - ano ano ano

konektory / zásuvky

VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

- -

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1
distributor napájení ano ano - - ano ano ano

AC výstup 5CH (max. 150W) 5CH (max. 150W)
- -

5CH (max. 150W) 5CH (max. 150W) 5CH (max. 150W)
DC výstup 12V/4A x 4, 5V/1A x1 12V/4A x 4, 5V/1A x1 12V/4A x 4, 5V/1A x1 12V/4A x 4, 5V/1A x1 12V/4A x 4, 5V/1A x1
AC vstup 100-240V,50-60Hz 10A  240V,50-60Hz 10A  240V,50-60Hz 10A  240V,50-60Hz 10A  240V,50-60Hz 10A

PC není součástí není součástí není součástí není součástí není součástí není součástí není součástí
měkká kolečka ano ano ano ano ano ano ne
rozměry pultu (mm) 659(š)x1130(v)x750(h) 659(š)x1130(v)x750(h) 659(š)x1130(v)x750(h) 659(š)x1130(v)x750(h) 1096(š)x6204(v)x1170(h) 1096(š)x6204(v)x1170(h) 2037(š)x748(v)x803(h)
celková váha 80kg 80kg 70kg 70kg 80kg 80kg 150kg
přepravní váha 120kg 120kg 110kg 110kg 120kg 120kg 210kg
Volitelné příslušenství
Pc libovolné konfi gurace ano ano ano ano ano ano ano
Bezdrátový mikrofon ano ano ano ano ano ano ano
Set bezdrátových mic - ruční + náhlavový ano ano ano ano ano ano ano
DVD přehrávač ano ano ano ano ano ano ano

* změna technických parametrů a vzhledu produktu vyhrazena
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DPL 720G DPL 720G PRO DPL 720DG DPL 720DG PRO SIMPO 72G SIMPO 72DG  e-PODIUM Smart Desk ASD-220 S

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

42” - 3840 x 2160
(4K UHD)

22” - 1920x1080
(FULL HD)

477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 477(v) x 268(š) mm 1039(v) x 584(š) mm
250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 350 cd/m2 200cd/m2

1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 5000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 
160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V)

ano ano ano ano ano ano ano ano
- - ano ano - ano ano ano

ano ano ano ano ano ano  ano - (0°-90°) ano
20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 20.000 hodin (min.) 

-

22” - 1920x1080
(FULL HD)

- - - - - -
477(v) x 268(š) mm

250 cd/m2 
1000:1 (typ.) 
160˚ (H/V)

20.000 hodin (min.)
ano ano ano ano ano ano - -

PPA - 6000 AMC - 7000 PPA - 6000 AMC - 7000 PPA – 6000A PPA – 6000A integrován integrován
volitelně volitelně

- -
3 HDMI vstupy                                                                           

-volitelně volitelně 3 HDMI výstupy                                                                           
volitelně volitelně 3840 x 2160 (UHD)

VGA  2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x -

-
VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA   2x VGA  1x

2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536
440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz 440 MHz
video  2x video   2x video   2x video   2x video   1x video   1x

- -
video   1x video  1x video  1x video  1x video  1x video  1x
100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz

-30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz
- 1x - 1x - - -

-
2x vstup , 1x výstup - 2x vstup , 1x výstup - - - -
2x vstup , 1x výstup - 2x vstup , 1x výstup - - - -

1x 4x 1x 4x - - 4x
- 1x - 1x - - -

2x 80W 8Ω stereo

-

2x 80W 8Ω stereo

-

280W 4Ω stereo 280W 4Ω stereo 2x 80W 8Ω stereo -
8~20mV (1 vstup) 8~20mV (1 vstup) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (1 vstup) -
70mV (2  vstupy) 70mV (2  vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2  vstupy) -
70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (1 vstupy)

 250mV (1 výstup)  250mV (1 výstup)  250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)  250mV (1 výstup)  250mV (1 výstup)
50Hz ~ 20KHz 50Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 50Hz ~ 20KHz -

-

800 x 480 px

-

800 x 480 px

- -

800 x 480 px -
154(š) x 92(v) mm – 7 palců 154(š) x 92(v) mm – 7 palců 154(š) x 92(v) mm – 7 palců

-
RS-232 RS-232 RS-232 
resistivní resistivní resistivní
5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 

- AMX - 3030D - AMX - 3030D - - - -

-

280W 4Ω stereo 

-

280W 4Ω stereo 

- - - -

8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy)
70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy)
70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy)

 250mV (3 výstupy)  250mV (3 výstupy)
25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 

ano ano ano ano ano ano - -
kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní kardioidní 

- -
150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz

-46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB
200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced 200Ω balanced

ano - ano ano ano - -

-

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

-

1x HDMI, VGA x1, 
tablet USB x1, USB x2,

zvuk vstup x2, zvuk 
výst. x2, 

napájení x1

VGA x1, tablet USB x1,
USB x2, zvuk vstup x1, 

zvuk výstup x1, napájení x1

VGA x1, tablet USB x1,
USB x2, zvuk vstup x1, 

zvuk výstup x1, napájení x1
- -

- ano - ano - - - -

-
5CH (max. 150W)

-
5CH (max. 150W)

- - - -12V/4A x 4, 5V/1A x1 12V/4A x 4, 5V/1A x1
 240V,50-60Hz 10A  240V,50-60Hz 10A

není součástí není součástí není součástí není součástí není součástí není součástí i5, DD3 4GB, Win7/8 není součástí
ano ano ano ano ano ano ano ne

794(š)x1411(v)x860(h) 794(š)x1411(v)x860(h) 794(š)x1411(v)x860(h) 794(š)x1411(v)x860(h)  790(š)x976(v)x572(h)  790(š)x976(v)x572(h)  997(š)x1200(v)x678(h) 660(š)x740(v)x600(h)
70kg 70kg 70kg 70kg 62kg 62kg 104kg 45kg
110kg 120kg 110kg 110kg 110kg 110kg 160kg

ano ano ano ano ano ano ne ne
ano ano ano ano ano ano ano ne
ano ano ano ano ano ano ano ne
ano ano ano ano ano ano ano ne
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Software E-Mentor
Zakladní informace
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E-Mentor - software pro e-learning

E-Mentor je nejnovější uživatelsky přívětivý software umožňující plně využívat všechny výhody, které s 
sebou přináší používání audiovizuální a výpočetní techniky v rámci procesu výuky a vzdělávání.

E-Mentor slouží k synchronizovanému záznamu všech obrazových, zvukových a jiných analogových 
či digitálních vstupů (PC, interaktivní tabule, vizualizér, kamera, mikrofony atd.) Vzniká tak jedinečná 
a ucelená fi nální prezentace, která pro své další použití využívá standardní, běžně dostupné webové 
technologie. Současně E-Mentor vytváří i metadata obsahu zaznamenávané prezentace. 

●  příprava elektronických prezentací včetně zvuku a obrazu

●  automatické ukládání a archivace vytvářených prezentací 

●  možnost off-line prohlížení uložených prezentací

●  možnost on-line prohlížení probíhajících prezentací

●  zachování nejvyšší kvality všech vstupních signálů

●  snadné procházení vzniklé prezentace

Použití E-Mentoru

E-Mentor posunuje význam slova e-learning do další dimenze. Použití E-Mentoru nabízí 
hned několik možností. První variantou je možnost přípravy výuky i několik dnů předem. 
Přednášející si pomocí svých materiálů a např. i běžné webkamery a mikrofonu inte-
grovaných v notebooku nachystá (namluví a natočí) celou svou přednášku a následně 
provede elektronickou cestou její distribuci k cílovým adresátům, nebo ji uloží např. na 
internetový portál, ze kterého si adresáti mohou prezentaci stáhnout. Druhou variantou je 
možnost zaznamenání probíhajícího vzdělávacího procesu v reálném čase. Přes E-Men-
tor je vše zaznamenáváno přímo během výuky a automaticky dochází k uložení synchro-
nizovaného záznamu a vytváření prezentace, kterou je následně opět možno off-line sdílet 
nebo je možno dokonce prezentaci zpřístupnit i on-line prostřednictvím MIT serveru.  

E-Mentor synchronně zaznamenává jednotlivé vstupní signály v totožném rozlišení a kvalitě, v jaké jsou produkovány, nedochází tak 
ke komprimaci do videokanálu s nižší kvalitou. Vaše prezentace připravená v PowerPointu, texty, fotografi e, mluvené slovo i obraz 
jsou tak připraveny pro jakékoliv další použití bez ztráty kvality.

Ovládání E-Mentoru je velmi snadné a intuitivní. Po nastavení základních systémových parametrů (např. elektronické cesty k da-
tovému úložišti pro archivaci prezentace) již uživatel pouze napíše identifi kátory připravované prezentace (název prezentace, jméno 
přednášejícího, datum a čas přednášky), vybere jednotlivé zdroje signálu z nabídky (kamera, mixážní pult apod.) a kliknutím na jedno 
tlačítko spustí celý proces synchronizace a záznamu.

Pro instalaci SW E-Mentor potřebujete
●  operační systém Windows XP / 7 / 8 / 10 

●  pro zajištění on-line přenosů stabilní internetovou síť s dostatečnou datovou propustností a MIT server

Na prohlížení E-Mentor prezentací potřebujete
●  internetový prohlížeč

●  u on-line prohlížení připojení do internetové sítě

E-Mentor posunuje význam slova e-learning do další dimenze. Použití E-Mentoru nabízí 
hned několik možností. První variantou je možnost přípravy výuky i několik dnů předem. 
Přednášející si pomocí svých materiálů a např. i běžné webkamery a mikrofonu inte-
grovaných v notebooku nachystá (namluví a natočí) celou svou přednášku a následně 
provede elektronickou cestou její distribuci k cílovým adresátům, nebo ji uloží např. na 
internetový portál, ze kterého si adresáti mohou prezentaci stáhnout. Druhou variantou je 
možnost zaznamenání probíhajícího vzdělávacího procesu v reálném čase. Přes E-Men-
tor je vše zaznamenáváno přímo během výuky a automaticky dochází k uložení synchro-
nizovaného záznamu a vytváření prezentace, kterou je následně opět možno off-line sdílet 

Archivace On-line prohlížení

Off-line
prohlížení



KameraMikrofon Vizualizér

USB

CD-ROM

Telefon

On-line
( školení )

On-line
( prezentace )

On-line
( výuka )

On-line
( přednášky )

Archivace
( prezentací )

Archivace
( školení )

Archivace
( přednášek )

On-line
( školení )

On-line
( prezentace )

On-line
( výuka )

On-line
( přednášky )

Internet

Server Edu-Portál
( možnost ukládání dat a on-line přenos )

Notebook s E-Mentorem
( připojení vstupních a výstupních medií )

    

12Více informací na: www.edu-portal.eu

Edu-Portál
Vzdělávací portál Univerzity Palackého
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Edu-Portál

Stále více ředitelů škol a pedagogů si uvědomuje, že v rámci zatraktivnění výuky a rozšíření dostupnosti výukových materiálů (pro 
nemocné žáky a studenty, studenty s individuálním studijním plánem, rodiče, případné zájemce o studium apod.), je nezbytné 
využití on-line informačních a komunikačních technologií (ICT). Pro tyto potřeby vyvinula Univerzita Palackého moderní komunikační 
a vzdělávací portál Edu-Portál, který v kombinaci se software E-Mentor nabízí nejmodernější e-learningové řešení pro opravdu
moderní podobu výuky.  

Možnost využití serveru Edu-Portál

Hlavní přednosti Edu-Portálu

●  Publikování on-line přednášek vytvořených v aplikaci E-Mentor, a to jak v podobě on-line „živého“ vysílání, tak ve formě  
    streamovaného videa (např. jako YouTube).

●  Možnost snadného publikování vlastních výukových materiálů (texty, prezentace, obrázky, videa atd.), které mohou být 
    tříděny přehledně do složek a zpřístupněny jak široké veřejnosti, tak vybrané cílové skupině žáků či studentů podle
    nastavených oprávnění.

●  Publikovat aktuality určené pro konkrétní skupiny uživatelů.

●  Možnost vytvářet vlastní komplexní e-learningové studijní opory, včetně možnosti on-line testování, zadávání, kontroly
    a vyhodnocení úkolů. 

●  Možnost on-line komunikace mezi žáky, učiteli a třídami.

●  Vytvářet on-line virtuální třídy studentů.

●  Možnost publikování vlastních prací žáků a studentů a jejich sdílení v rámci školy i mezi školami.

●  Možnost vzájemného sdílení vzdělávacích obsahů s prestižní univerzitou.
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E-Mentor a Edu-Portál
Výstupní prezentace
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Náhled výstupní prezentace na webu

Výstupní prezentace E-Mentoru je ve formátu, který je možno prohlížet přes jakýkoliv běžně používaný webový prohlížeč. 
V prezentaci jsou otevřená aktivní okna, ve kterých běží záznam z videokamery či vizualizéru, záznam činnosti přednášejícího
na PC (PowerPoint, Word, jakákoliv jiná aplikace). Tato okna je možno prohlížet současně či přepínat dle priority uživatele. 
Ve spodní části prezentace je umístěná časová osa s náhledy jednotlivých snímků (jejich časování je možno stanovit uživatelem např. 
v návaznosti na změnu obrazovky PC). Časová osa umožňuje jak plynulý posun v prezentaci, tak i skokový posun kliknutím
na požadovaný snímek.    

Otevřenost systémů E-Mentor a Edu-Portál
E-Mentor a Edu-Portál jsou otevřené systémy, které se neustále vyvíjejí podle potřeb jejich uživatelů. Defi nujte své požadavky
a my jsme připraveni vyvíjet a rozvíjet další funkce a moduly podle Vašich potřeb.

    
Implementace 

●  Nasazení vlastního grafi ckého schématu. 

●  Vytvoření složkové struktury a struktury menu. 

●  Nastavení autorizace a oprávnění.

Provozní služby 
●  Vytvoření / zrušení strukturního prvku. 

●  Vytvoření nového  objektového typu v portálu (pro vkládání nového druhu dat). 

●  Nastavení specifi ckých oprávnění ke složkám nebo menu.

●  Návrh grafi ky. 

Rozšíření portálu o další funkcionality dle rozsahu 
●  Programátorské práce.

●  Analytické práce.
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Náhled výstupní prezentace na webu

Výstupní prezentace E-Mentoru je ve formátu, který je možno prohlížet přes jakýkoliv běžně používaný webový prohlížeč. 
V prezentaci jsou otevřená aktivní okna, ve kterých běží záznam z videokamery či vizualizéru, záznam činnosti přednášejícího

Přehrávání a ovládání záznamu 
(možnost se plynule posouvat v záznamu)

Náhled snímků prezentace
(po kliknutí se zobrazí snímek a posune se video)

Nasnímkované slajdy prezentace
(časově synchronizované s video záznamem)

Video záznam 1
(z kamery, vizualizéru atd.)

Video záznam 2
(z kamery, vizualizéru atd.)

Název přednášky - autor MENU

1m  34s1m  12s1m  10s41s20s 5m  44s 6m  01s 8m  45s5m  10s3m  58s

Náhledy



On-line prohlížení
(právě probíhající přednášky)

Přednášky v archivu
(možnost přehrát přednášku se starším datem)

MIT

Vlastní server
(umožňující archivaci a přehrávání)

Internet

Internet

Vlastní MIT server
(umožňující on-line přehrávání)

Edu-Portál
(umožňující on-line přehrávání a archivaci)

Možnosti serverů

Přednáška zaznamenávaná SW E-mentor

Prezentace
(např. PowerPoint)

Notebook nebo PC
se SW E-Mentor
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Přijímač
(pro bezdrátový MIC)

Plátno, TV, monitor nebo jiné zařízení
(s promítanou prezantací z notebooku nebo PC)

Kamera
(zaznamenávající přednášejícího)

Přednášející
(s mikrofonem)
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E-Mentor a Edu-Portál
Schéma využití SW E-Mentor
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Ondřejova 489 / 13
779 00
Olomouc
+420 581 110 160
+420 736 626 620
25386212
CZ25386212
info@goldoffi ce.cz
www.goldoffi ce.cz

adresa:
             

       
tel.:

mob.:
IČ:

DIČ:
email:
web:


