
KOMPUTER AIO PC 
Z WINDOWS 10 PRO EDUCATION 
I MICROSOFT TEAMS
  



Komputer z systemem operacyjnym Windows 10 PRO Education 
- uniwersalne, bezpieczne i łatwe w zarządzaniu narzędzie do 
zdalnej nauki.

Optymalnym urządzeniem do zdalnej nauki w domu jest komputer typu All in One (AIO), zawierający 
zalety urządzeń przenośnych oraz desktopów. Zintegrowana konstrukcja, łącząca duży monitor z 
wydajnymi i efektywnie chłodzonymi podzespołami, zapewnia komfort i wydajność pracy typowe 
dla komputerów stacjonarnych. Jednak takie rozwiązanie zajmuje jednocześnie mniej przestrzeni, 
jest estetyczne i ogranicza okablowanie. Urządzenia AIO łatwo transportować czy przenosić z 
miejsca na miejsce. Komputery posiadają niezbędną ilość portów umożliwiając podłączenie 
dowolnych urządzeń zewnętrznych, np. drukarki, skanera, tablicy multimedialnej, telefonu, aparatu 
fotograficznego oraz peryferii dla nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi. 

Kompletne rozwiązanie
Współczesne komputery typu AIO to kompletne 
rozwiązania do nauki, są wyposażone w 
zintegrowaną kamerę internetową, mikrofon i 
głośniki. Zewnętrzna klawiatura i myszka 
zapewniają lepszy komfort wydajność pracy. 
Świetnie nadają się do prowadzenia lub udziału w 
lekcji on-line oraz do pisania na nim wypracowań, 
Dobrej jakości komputer z możliwością rozbudowy, 
sprawdzi się w nauczaniu zdalnym dziś ale będzie 
również służył przez następnych kilka lat 
w szkole, po powrocie z kwarantanny.

Dlaczego Windows 10 Pro Education 
Windows 10 Pro Educations zapewnia wymagane 
przez wiele szkół funkcje zarządzania i 
zabezpieczenia zdalnej klasy. Jest to jednocześnie 
wersja systemu, którą zaufani Partnerzy firmy 
Microsoft mogą proponować szkołą w wyjątkowo 
atrakcyjnej cenie, stanowiącej zaledwie niewielką 
część ceny standardowego systemu operacyjnego.

Windows 10 Pro Education bazuje na dostępnej 
komercyjnie wersji Windows 10 Pro i udostępnia 
istotne dla szkół ustawienia zarządzania. Windows 
10 Pro Education to w zasadzie wariant systemu 
Windows Pro ze specyficznymi dla szkolnictwa 
domyślnymi ustawieniami interfejsu. W 
ustawieniach domyślnych wyłączone są porady i 
sugestie, w tym sugestie pozycji ze Sklepu 
Microsoft. 

Windows 10 Pro Education to także 
naturalne środowisko wszystkich platform 
nauczania zdalnego. 
Wszystkim klientom edukacyjnym polecamy 
system Windows 10 Pro Education, gdyż jest to 
najpełniejsze i najbezpieczniejsze wydanie dla 
środowisk szkolnych.

Mechanizmy systemu Windows 10 Pro Education 
pozwalają na zapewnienie bezpiecznego 
środowiska do nauki, pracy  i zdobywania wiedzy, 
zaś możliwość centralnego zarządzania i zdalnej 
pomocy zwiększa prawdopodobieństwo 
skutecznego wdrożenia w proces zdalnej edukacji 
także osób nie posiadających kompetencji 
cyfrowych.

Wbudowane w Windows 10 Pro Education 
zabezpieczenia antywirusowe pomagają chronić 
uczniów i nauczycieli przed złośliwym 
oprogramowaniem. Pozwala na łatwe zarządzanie 
kontami użytkowników z zastosowaniem 
standardowych mechanizmów, a co za tym idzie 
dobrą ochronę danych osobowych i ułatwia 
zachowanie zgodności z przepisami RODO. 
Ponadto dzięki dostępnym mechanizmom 
centralnego zarządzania można kontrolować 
sposób wykorzystania urządzeń do celów 
edukacyjnych.

Centralne zarządzanie komputerami z Windows 10 
Pro Education pozwala na łatwe włączenie ich do 
domeny szkolnej lub systemu Windows Intune for 
Education po zakończeniu obecnej sytuacji i 
powrocie urządzeń do szkół, dzięki czemu możliwe 
jest utworzenie z nich pełnowartościowych 
pracowni szkolnych.

Długi okres wsparcia technicznego dla Windows 10 
Pro Education i stale dostarczane aktualizacje 
zapewniają znacznie dłuższy czas życia rozwiązań 
w porównaniu z urządzeniami opartymi na 
konkurencyjnych platformach.
Ujednolicenie środowiska pracy niezależnie od 
rodzaju urządzenia pozwala na łatwe 
wykorzystanie różnych komputerów w jednej 
placówce dydaktycznej, zapewniając identyczne 
wyniki i taki sam komfort pracy.



Proponowane konfiguracje komputerów edukacyjnych

KOMPUTER NTT ALL IN ONE 21.5”

Konstrukcja: Typu AIO, wyświetlacz 21,5” LCD w technologii LED, 
matowa matryca, wbudowana kamera, 
głośniki, mikrofon, czytnik kart, zasilacz wewnętrzny 

Pamięć: RAM od 4 GB, DDR4 2133MHz

Dysk twardy: SSD od 120 GB 

Napęd optyczny: nagrywarka DVD -/+ R/RW slim DL

Akcesoria: klawiatura i mysz USB 

Sieć: ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45 + WiFi

Rekomendowane 
oprogramowanie:

Windows 10 Pro lub Windows 10 dla Edukacji (STF)
Pakiet biurowy Microsoft Office w umowach 
licencjonowania grupowego dla edukacji, 
usługa Office 365 A1

cena od 1 575 PLN netto

KOMPUTER NTT ALL IN ONE 23.8”

Konstrukcja: Typu AIO, wyświetlacz 23,8” LCD w technologii LED, 
matowa matryca, wbudowana kamera, 
głośniki, mikrofon, czytnik kart, zasilacz wewnętrzny 

Pamięć: RAM od 4 GB, DDR4 2133MHz

Dysk twardy: SSD od 120 GB 

Napęd optyczny: nagrywarka DVD -/+ R/RW slim DL

Akcesoria: klawiatura i mysz USB 

Sieć: ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45 + WiFi

cena od 1 645 PLN netto

Wszelkie pytania prosimy kierować 
na adres e-mail: projekt@ntt.pl, handlowcy@ntt.pl 

Firma NTT System jest największym, polskim producentem komputerów, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak 
i markami zleconymi oraz czołowym dystrybutorem akcesoriów, podzespołów i urządzeń peryferyjnych. Posiadamy 
także ogromny wkład w komputeryzację szkół i uczelni. www.ntt.pl

Procesor: Intel® Pentium® G5400 3.7GHz, 4MB, socket 1151

Procesor: Intel® Pentium® G5400 3.7GHz, 4MB, socket 1151

Rekomendowane 
oprogramowanie:

Windows 10 Pro lub Windows 10 dla Edukacji (STF)
Pakiet biurowy Microsoft Office w umowach 
licencjonowania grupowego dla edukacji, 
usługa Office 365 A1



Microsoft dla szkół – bezpłatny Office 365 A1

Szkoły, w tym wszyscy nauczyciele oraz 
uczniowie, mogą bezpłatnie korzystać z usługi 
Office 365 A1, zawierającej Microsoft Teams, 
aplikacje Word, Excel PowerPoint i OneNote w 
wersji online, oraz inne aplikacje i narzędzia do 
zdalnej edukacji. 

Microsoft Teams łączy w sobie elementy 
komunikacji  
i współpracy grupowej, przekazywania treści, 
oceniania prac uczniów oraz połączenia aplikacji 
edukacyjnych  w jednym miejscu. 

Do najważniejszych funkcji Microsoft Teams 
należą: Prowadzenie spotkań i lekcji online, z 
możliwością prowadzenia prezentacji, proste 
udostępnianie treści uczniom, prowadzenie 
wspólnych notesów, przypisywa-nie zadań do 
wykonania i nadawanie ocen.

Nauka w dowolnym miejscu i czasie
Publikuj materiały edukacyjne online lub prowadź 
zajęcia zdalnie w formie interaktywnej. Nauczyciele 
i uczniowue mogą korzystać ze wspólnego 
interfejsu w ramach Microsoft Teams, by uczyć się, 
komunikować i współpracować.

Uczenie zdalne
Materiały i zadania mogą być publikowane online, 
a uczniowie mogą mieć do nich dostęp z 
dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki aplikacji Teams 
uczniowie mają dostęp do materiałów, mogą 
współpracować z innymi, kontaktować się z 
nauczycielem, a także przesyłać wykonane zadania. 
Nauczyciele zaś mogą przeglądać i sprawdzać 
prace studentów i przesyłać im informacje zwrotne.

Zajęcia online
Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia zdalnie, w 
formule online. Jest to możliwe dzięki funkcjom 
udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. 
Podczas trwania zajęć zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciel mogą komuniko-wać się za pomocą 
tablicy przy użyciu teksu pisanego, audio lub wideo. 
Ponadto zajęcia mogą być nagrywane i odtwarzane 
w trybie offline w dowolnym momencie.

Więcej na temat Office 365 dla Edukacji na 
stronie https://aka.ms/ZdalnaNauka


