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عندما تريد اختيار حل العرض المناسب لك، هناك الكثير من 
العناصر التي يجب وضعها في االعتبار. ومن األسئلة األولى 
التي يجب طرحها: ما إذا كنت تحتاج إلى حل عرض متكامل 

أم لوحة كتابة أم شاشة مسطحة.
 يعتبر تحقيق العرض األمثل لضمان قدرة الجمهور 

على مشاهدة المحتوى أمًرا بالغ األهمية إلنتاج عروض 
تقديمية ناجحة. 

 وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لحلول العرض من إبسون 
 في قدرتها على تقديم عرض بحجم قابل للتوسع يصل 

إلى 500 بوصة؛ ما يلبي المتطلبات المختلفة ألي غرفة 
تقريًبا.

 عروض بدقة الوضوح 
العالي الكامل حتى

500 بوصة1

صور رائعة وحجم عرض مناسب
يعتبر التوصل إلى حجم العرض المناسب لغرفتك أمر في 
غاية األهمية؛ ألنه يجعل المحتوى سهل الرؤية ويزيد من 

مستوى فهم الجمهور وتفاعله. وعلى عكس شاشات العرض 
المسطحة الثابتة، تنتج حلول العرض من إبسون عروًضا 
بجودة مذهلة وبدقة الوضوح العالي الكامل وقابلة للتوسع 

حتى 500 بوصة؛ ما يتيح الكثير من الفرص لتقديم العروض 
والمشاركة بشكٍل مثالي في مجموعة مختلفة من المواقف.

تجارب مشاهدة غير مقيَّدة
تكون تجربة المشاهدة أكثر إرضاًء عندما يتمتع المشاهدون 

بحرية االسترخاء والتركيز على المعلومات التي يتم عرضها. 
وفي كل مرة وكل حالة، تقّدم حلول العرض من إبسون 

محتوًى يسُهل رؤيته مقارنًة بالشاشات المسطحة التي تكون 
في الغالب صغيرة جًدا بالنسبة لحجم الغرفة. ومن المؤكد أن 

وجود حجم العرض الصحيح في الغرفة، من دون نقاط عمياء 
أو بصمات أصابع أو انعكاسات، يزيد من التحفيز واإلنتاجية 

ويحّقق النتائج المرجوة في كل ما نفعله. واألمر على هذه 
الدرجة من األهمية.

مساحات عمل بديهية وإبداعية
يمكن الجمع بين أحد حلول العرض من إبسون ولوحة الكتابة 

لتمكين مساحات عمل إبداعية وتعاونية للعروض التقديمية، 
في حين أن الشاشة المسطحة تكون مفيدة فقط عند تشغيلها. 

ويمكن استخدام حلول العرض من إبسون ولوحة الكتابة 
في حد ذاتها أو لعرض المحتوى الرقمي وإضافة تعليقات 

توضيحية إليه. 

 سيستكشف هذا الدليل أهمية حجم العرض ووضوح المحتوى وجودة الصورة 
 واالستدامة على نحٍو متزايد، ما سيساعدك في العثور على حل العرض األمثل 

لمكان عملك.

 ما ميزات العرض التي ينبغي 
لك البحث عنها؟
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اتصال خاٍل من المتاعب
توّفر حلول العرض من إبسون دعًما كامالً وإمكانات اتصال 
شاملة لمطابقة أي إعداد أو وضع. وُتعتبر تطبيقاتنا وبرامجنا 

المخّصصة متعددة االستخدامات، وُتسهِّل على األشخاص 
تقديم مساهمات من أجهزتهم الخاصة سواًء في الغرفة 

نفسها أو في بلد آخر، كما أنها تدعم نظام "أحضر جهازك 
الشخصي إلى مكان العمل" .

 تضمن لك حلول العرض العالية الجودة من إبسون أداًء احترافًيا 
في كل مرة.

بوجٍه عام، تتطلب الُطرز المزّودة بالمصابيح من إبسون 
 استثماًرا أولًيا أقل. أما ُطرزنا المزّودة بالليزر، 

 فتقّدم موثوقية حقيقية قائمة على تركيب الجهاز وتركه 
 دون صيانة لفترة طويلة   ، كما أنها تكون جاهزة للتشغيل 

في لحظة.

 اختيار مستدام لتقنية المعلومات بفضل 
TCO Certified اعتماد

في هذا الوقت المحوري الذي يناشدنا فيه العلماء لتقليل تأثيرنا 
البيئي، من الجيد أن نعرف أن منتجات إبسون قد تم تصميمها 

مع أخذ االستدامة بعين االعتبار، كما أنها تحمل اعتماد 
 .TCO Certified

يعتبر اعتماد TCO Certified تأكيًدا مستقالً على أن 
شركة إبسون تتخذ خيارات مسؤولة وتلبي معايير االستدامة 

المعترف بها في جميع أنحاء العالم. وتسري هذه المبادرة 
الصارمة على شركات التقنيات وتستند إلى معايير اجتماعية 

وبيئية متشددة تسري طوال دورة حياة المنتج بالكامل.

نهاية لدورات الصيانة
تجمع حلول العرض من إبسون القائمة على تركيب الجهاز 

وتركه دون صيانة لفترة طويلة بين أداء الجيل التالي 
والموثوقية التي تجعل دورات الصيانة شيًئا من الماضي. 

ويعني االقتناء اآلن تكاليف أقل ودورات حياة أطول 
وضمانات رائعة تصل إلى 5 سنوات.

 يمكنك االعتماد على عمر للمصابيح يصل إلى 
12,000 ساعة أو عمر لمصادر ضوء الليزر في أجهزتنا 

يصل إلى 30,000 ساعة5. كما أن قطع غيار المصابيح 
األصلية من إبسون تكون أرخص بكثير مما يعتقده 
 المستخدمون. وفي واقع األمر، ال تحتوي منتجاتنا 

 من حلول عرض الليزر على مصابيح؛ وبالتالي ال تحتاج 
إلى استبدال أبًدا.

 تقنية المصباح 
أم الليزر؟ 

الليزرالمصباح

تكلفة شراء أقل 

   إجمالي منخفض لتكلفة االقتناء، ما يعتبر مثالًيا 
للميزانيات المزدوجة 

مصابيح بأسعار معقولة

عمر مصباح يصل إلى 12,000 ساعة
6 TCO Certified اعتماد من  

تكلفة شراء عالية

تكلفة منخفضة مدى الحياة

بال مصابيح

عمر مصدر ضوء يصل إلى 30,000 ساعة

تشغيل/إيقاف فوري

إمكانية تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة   ، ما يعتبر 
مثالًيا للمواقع الدائمة أو التي ُيصعب الوصول إليها

6TCO Certified اعتماد من
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باالستناد إلى غرفة بحجم 4 × 3 أمتار

عرض بحجم 60 بوصة يولّد 
شعور الرؤية على شاشة مقاس 

14 بوصة

عرض بحجم 100 بوصة يولّد شعور 
الرؤية على شاشة مقاس 25,2 بوصة

عرض بوصة 100 
بحجم

 60
 بوصة

عرض 
بحجم

اختيار الحل المناسب لك 
لتحقيق العرض األمثل، من الضروري استنساخ تجربة سطح 
المكتب العادي لكل المشاركين في اجتماعك، بمن فيهم األبعد 

عن الشاشة.
بحسب اختبار البصر من Snellen، لجعل الصورة تظهر 

بالحجم نفسه عندما تكون بعيدة بمقدار الضعف، يجب أن 
تكون أطول بمقدار الضعف، أو بأربعة أضعاف حجمها من 

حيث المساحة.

يبدأ األمر بالبحث عن حجم الشاشة المناسب لغرفتك. ويكتسب هذا االختيار البسيط 
أهمية كبيرة؛ ألنك تحتاج إلى رؤية المحتوى بوضوح حتى تتمّكن من عقد اجتماعات 

فّعالة، مع ضمان التزامك بمعايير الصحة والسالمة في الوقت نفسه.

تلبية الحد األدنى لمتطلبات حجم الشاشة بسهولة
إذا كنت تعمل على مكتب عليه شاشة تتسم بحجم أصغر 

من الالزم، فهذا األمر غير مستحسن لسالمة عينيك ويمكن 
أن يؤثر سلًبا على جودة المحتوى المعروض على الشاشة، 

لذا من الضروري استخدام حجم الشاشة المناسب لغرفة 
االجتماعات لديك. وهذا هو السبب وراء تجاوز حلول 

العرض من إبسون لمعايير الصحة والسالمة لتجربة عرض 
 سطح المكتب المكافئة. )توجيه االتحاد األوروبي 

EEC/90/270 – معدات شاشات العرض(.

مسافات مشاهدة فّعالة
ال تتوّفر قابلية توسع حجم العرض والوظائف التي تمّيز 
حلول العرض لدينا من خالل شاشات العرض المسطحة 

التقليدية. وبفضل إبسون، بصرف النظر عن مسافات 
المشاهدة، يظهر المحتوى المعروض بالحجم المناسب 

والجودة العالية ويكون مرئًيا للجميع بوضوح، بحيث يتمتع 
كل شخص في الغرفة بنفس الفرص للمشاركة والتفاعل.

 العرض المناسب – الرؤية 
خير برهان 

باستخدام اختبار البصر من Snellen، يمكنك أن تضمن 
حصولك على حجم الشاشة المناسب لغرفة االجتماعات لديك.

 بإمكان األشخاص الذين يمتعون برؤية مثالية )20/20( 
رؤية السطر الثامن من المخطط أعاله على مسافة تبعد 
بمقدار 20 قدًما. وإذا لم يتمّكنوا من رؤية ذلك السطر، 

فقد يكون ذلك مؤشًرا يدل على أنه ال يتوّفر لديك العرض 
المناسب لبيئة عملك.

65 بوصة

70 بوصة

100 بوصة

استناًدا إلى طول غرفة نموذجي يبلغ 6 أمتار

100 بوصة70 بوصة65 بوصة
شة

شا
ال
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مشاهدة غير مقيَّدة
تعمل حلول العرض من إبسون على زيادة الراحة إلى أقصى حد ورفع معدالت 

اإلنتاجية. كما أنها تنتج صوًرا عالية الجودة من أي زاوية، ما يحول دون اإلحباط 
واإلرهاق وسوء الفهم الذي يمكن أن ينجم عن عدم القدرة على رؤية المحتوى بشكٍل 

واضح وصحيح.

مشاهدة غير مقيَّدة
تتضمن بعض الشاشات المسطحة زوايا مشاهدة مقيَّدة؛ 

وبالتالي سيكون من الصعب رؤية المحتوى على الشاشة 
عند مشاهدته من جوانب الغرفة. وليس هذا هو الحال مع 

حلول العرض من إبسون؛ فعلى طرف النقيض من الشاشات 
المسطحة، ال تتسم حلول العرض لدينا بنقاط عمياء، كما 

أنها تخلو من عالمات األصابع، ما يمّكن الجميع من مشاهدة 
المحتوى بسهولة ووضوح.

حلول عرض لبيئة العمل
ن الضوء أفضل أداء في أي غرفة  تضمن لك تقنية ُمحسِّ
بغض النظر عن مدى ضيائها أو ظالمها. ويتم اكتشاف 
ظروف اإلضاءة المحيطة في الغرفة، كما يتغيَّر مستوى 

السطوع وفًقا لذلك.

نة إنتاجية ونتائج محسَّ
تأّكد من حصول الجميع في الغرفة على أفضل استفادة من 
االجتماعات وقاعات الدراسة من خالل العمل بكفاءٍة أكبر 
ومشاركة المعلومات بطرٍق أكثر مرونة وفّعالية. احصل 

على استجابة أفضل، وأكمل تفاعل الجمهور بصور واضحة 
وساطعة وخالية من عالمات األصابع واالنعكاسات.

غرفة مضيئة غرفة مظلمة

أكثر لطًفا على العينين
 RGB يمكن للشاشات المسطحة المجّهزة بالنموذج اللوني
مة إلى  )األحمر واألخضر واألزرق( أن تظهر وكأنها مقسَّ
وحدات بكسل عند مشاهدتها عن قُرب لفترات طويلة؛ على 
سبيل المثال، أثناء العروض التقديمية التفاعلية أو التعاون 
لفترات طويلة. وُيحتمل أن يؤدي ذلك إلى إرهاق العينين. 

وتتسم حلول العرض من إبسون بتقسيم أقل إلى وحدات 
البكسل مقارنًة بالشاشات المسطحة، ويمكن مشاهدتها بطريقة 

مريحة لفترات طويلة.

حل العرض من إبسونالشاشة المسطحة

حل العرض من إبسون الشاشة المسطحة

180 درجة
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العرض السلكًيا من 
األجهزة المحمولة

التعاون عبر مؤتمرات فيديو 
عالية الجودة

الحفظ والمشاركة 
والطباعة

إضافة التعليقات التوضيحية 
بدقة ال مثيل لها

 االبتكار والمشاركة 
والتعاون

تعتبر حلول العرض التفاعلي االحترافية بدقة الوضوح العالي الكامل من إبسون بدائل 
متكاملة الستخدام شاشات مسطحة وأوراق مخططات توضيحية ولوحات كتابة منفصلة. 

تقّدم حلول العرض هذه المخّصصة لمساحات االجتماعات، والتي يتم تركيبها وتركها 
 دون صيانة لفترة طويلة، أحجام عرض قابلة للتوسع تمتد حتى 100 بوصة1، 

نظير تكلفة ثابتة واحدة.

حل متكامل
ال ُتكلّف حلول العرض من إبسون سوى جزء من سعر 

الشاشات المسطحة التي يزيد حجمها على 80 بوصة. ونظًرا 
ألنها تمتاز بوزن أخف بكثير من وزن الشاشات المسطحة، 

فإن تركيبها يكون بالغ السهولة ومعقول التكلفة إلى حٍد بعيٍد. 
ويوّفر حل العرض من إبسون أيًضا إمكانات اتصال مماثلة 

لتلك المتوّفرة في الشاشة المسطحة. ومن دون رسوم ترخيص 
أو تكلفة برامج، يمكن لهذا الحل تحقيق عائد استثمار ملحوظ 

فور إخراجه من عبوة البيع.

نة ونجاح أكبر إنتاجية محسَّ
يمكن أن تشّكل االجتماعات أو المحاضرات غير الفّعالة 

ل االجتماعات إلى  مصدًرا هائالً لإلحباط والوقت الضائع. حوِّ
مناقشات مفعمة بالحيوية من خالل الميزة التفاعلية باستخدام 

قلمين على الشاشة أو عناصر التحكم في اللمس باإلصبع عبر 
الشاشة بالكامل، واعرض المحتوى على أي سطح مستٍو، 

بما في ذلك سطح الطاولة. ناقش األفكار وطّورها، ثم احفظ 
النتائج أو اطبعها أو أرسل المستندات بالبريد اإللكتروني 
مباشرًة إلى جهات اتصال MS Outlook بفضل دعم 

.)LDAP( البروتوكول الخفيف للوصول إلى األدلة

إضافة وظيفة لوحة الكتابة
ِصل لوحة الكتابة عبر مخرج DVI واعرض الصورة على 

شاشة ثانوية كبيرة. ويمكنك عرض المحتوى وإضافة تعليقات 
توضيحية إليه مباشرًة من أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة 

لوحية يصل عددها إلى 15 جهاًزا عبر متصفح ويب، ثم 
حفظ المحتوى أو إرساله أو طباعته. ويمكنك أيًضا الحفاظ 
على أمان وظيفة لوحة الكتابة باستخدام الوصول المحمي 

بكلمة مرور.
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التخلص من دورات الصيانة
تجمع حلول العرض من إبسون القائمة على تركيب الجهاز 

وتركه دون صيانة لفترة طويلة بين أداء الجيل التالي 
والموثوقية التي تجعل دورات الصيانة شيًئا من الماضي. 

  ويعني االقتناء اآلن تكاليف أقل ومصابيح تدوم طويالً 
ومصادر ضوء ليزر من الجيل التالي وضمانات رائعة تصل 

إلى 5 سنوات للتمتع بقدٍر أكبر من راحة البال.

 اختيار مستدام لتقنية المعلومات بفضل اعتماد 
TCO Certified

معيار TCO Certified هو اعتماد االستدامة األكثر شموالً 
في العالم لمنتجات تقنية المعلومات. ويساعد هذا االعتماد 

المشترين والمصّنعين على تقليل المخاطر االجتماعية والبيئية 
من خالل دورة حياة أكثر استدامًة لألجهزة اإللكترونية في 

مكان العمل. كما أنه يضيف كفاءة استهالك الطاقة إلى حلول 
العرض الخاصة بنا، ويتيح إمكانية التشغيل الهادئ جًدا.

www.epson.ae/tcocertified

6
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اعرف المزيد في:
www.epson.ae/display-size-matters

الشاشة المسطحةحلول العرض من إبسون

 حجم العرض 
)قُطري(

 شاشة مسطحة تفاعلية متوسطة الحجم قابل للتوسع حتى 500 بوصة1
من 65 بوصة إلى 75 بوصة2

كال، حجم عرض ثابت فقطنعم، حجم عرض قابل للتوسع بتكلفة ثابتة واحدةحجم العرض القابل للتعديل

ن مستوى الرؤية والتأثير التأثير  عروض ذات حجم مناسب تحسِّ
وتشّجع على التعاون وترفع معدالت اإلنتاجية

 عروض ذات حجم غير مناسب تقلّل من التأثير ومستوى الرؤية 
وتقيِّد التفاعل وتقتصر على الغرف الصغيرة

وزن خفيف، وتكلفة منخفضة، ودورة حياة طويلة، وتقنية يتم تركيبها التركيب والصيانة
وتركها دون صيانة لفترة طويلة

وزن ثقيل، وتتطلب أربعة أشخاص لتركيبها وفّكها لإلصالح

 TCO Certified اعتماد
لالستدامة

النعم
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حجم شاشة يصل إلى 500 بوصة باالستناد إلى أجهزة العرض المعدة للتركيب من إبسون- 1
المصدر: Futuresource Q415 – أوروبا الغربية - الشاشات المسطحة المخصصة للشركات- 2
تم قياس سطوع األلوان )انبعاث الضوء الملون( في الوضع األكثر سطوًعا من ِقبل مختبر تابع لجهة خارجية وفًقا لنظام IDMS 15.4. وتختلف درجة سطوع األلوان حسب ظروف - 3

 االستخدام. أجهزة عرض 3LCD من إبسون األكثر مبيًعا في مقابل أجهزة العرض DLP أحادية الشريحة  األكثر مبيًعا استناًدا إلى بيانات المبيعات ألبحاث PMA للفترة الممتدة 
من ديسمبر 2015 إلى نوفمبر 2016.

دراسة استقصائية أجرتها شركة Futuresource Consulting Limited للفترة من عام 2001 إلى عام 2015- 4
في الوضع االقتصادي - 5
 حصلت إبسون على اعتماد TCO Certified لمجموعتها من أجهزة العرض. ويعتبر TCO اعتماد االستدامة األكثر شموالً على مستوى العالم لمنتجات تقنية المعلومات - 6

التي يجب أن تستوفي معايير دورة الحياة لالستدامة االجتماعية والبيئية. وينطبق على منتجات مختارة.

مساحة تعاون متوسطة الحجم
مسافة المشاهدة: من مترين إلى 3 أمتار

حجم الشاشة النموذجي: من 65 بوصة إلى 200 بوصة

 بيئة تعاونية، وسطح مكتب كثير المتطلبات مكافئ، 
وإمكانات وصول عن ُبعد

المحتوى: مستندات لوحة كتابة تفاعلية، وعروض تقديمية، 
ووحدات تدريبية

غرفة صغيرة أو مساحة تجّمعات
مسافة المشاهدة: من 1 إلى 2 متر

حجم الشاشة النموذجي: من 30 بوصة إلى 100 بوصة

 تقديم العروض أثناء التنقل، بشكٍل فردي أو بين عدة 
أشخاص في بيئة تعاونية

 المحتوى: عروض تقديمية، ومقاطع فيديو، وصور، 
 وخطط مشاريع

غرف اجتماعات وقاعات مؤتمرات كبيرة
مسافة المشاهدة: من 3 إلى 11 متًرا

حجم الشاشة النموذجي: من 100 بوصة إلى 500 بوصة

عروض تقديمية ومشاركة المعلومات بين عدة أشخاص

المحتوى: عروض تقديمية، ومخططات، ومقاطع فيديو، 
ومواقع ويب
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www.epson-middleeast.com/ar لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو زيارة الموقع اإللكتروني
Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com

 تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

BRIGHTER
  COLOURS
 with Epson Projectors*3x3


