Equipamentos
Duráveis e Resistentes

Gestão de Parques
de Equipamentos

Ren�ng de
Equipamentos

Uma nova realidade requer
tecnologia adaptada ao
A Lenovo tem um portefólio de educação baseado nas
necessidades e requisitos de cada ins�tuição de ensino, de
cada nível de escolaridade, desde o básico até ao
universitário, e também dos docentes, que enfrentam
agora desaﬁos sem precedentes.
É importante oferecer às escolas portuguesas a
possibilidade de combinar disposi�vos com capacidade e
resiliência para um uso intensivo por parte dos docentes,
mas também dos alunos, que agora necessitam de aceder
a plataformas e a manuais digitais para estudar.

Recomendação de hardware por nível de escolaridade
Ensino Básico
(4 a 12 anos)

Ensino
Secundário

Ensino
Universitário

Professores

Design simples, durabilidade,
robustez; Assistência
informá�ca e Gestão de
disposi�vos; Controlo de
inventário e segurança;
Monitorizar a sala de aula,
ﬁltragem de conteúdos; Custo
dos serviços em caso de
incidente.

Assistência informá�ca e
gestão de disposi�vos;
Acompanhamento de
inventário e segurança;
Par�cipar e monitorizar a sala
de aula, ﬁltragem de
conteúdos; Custo dos serviços
em caso de incidente.

Design ﬁno e leve; Custo dos
serviços em caso de incidente;
Segurança em ligações
Wireless; Assistência
informá�ca; Autonomia da
bateria.

Desempenho; Design ﬁno e
leve; Cópia de segurança de
conteúdo na nuvem (em caso
de roubo); Segurança
(malware/virus); Gestão e
monitorização de salas de
aula; Autonomia da bateria.

Chromebook 500e
ThinkPad C13 Yoga
ThinkPad 11e
ThinkPad E

ThinkPad C13 Yoga
ThinkPad X
ThinkPad T
ThinkPad L
ThinkPad E

ThinkPad T
ThinkPad X
ThinkPad P

Lenovo 300e/500e Chromebook
Lenovo 100e/100w
Lenovo 300e/300w

Controlo de
Cyberbullying

Controlo de
Conteúdos

Gestão da
Sala de Aula

Para que a segurança esteja
sempre em primeiro lugar
Os serviços e o so�ware são agora mais essenciais do que
nunca para alunos, professores e equipas informá�cas
das escolas. As soluções de so�ware da Lenovo ajudam as
escolas a adaptarem-se às conﬁgurações dinâmicas dos
alunos de hoje. Juntamente com parceiros de conﬁança,
a Lenovo oferece ferramentas conﬁáveis e económicas
para promover o envolvimento e garan�r a segurança
online dos alunos.
A Lenovo apresenta uma oferta completa que inclui um
pacote de serviços e so�ware essencial para a área da
educação. É assim possível melhorar o ciclo de vida de
cada disposi�vo com estas opções de so�ware educa�vo:

Solução de gestão de salas de
aula para melhorar a
aprendizagem

Permite o�mizar a
aprendizagem e tornar as
aulas eﬁcientes

Protege os alunos e os seus
disposi�vos durante a
aprendizagem à distância

- Comunicação em aula e
u�lização de par�lha de ecrã;
- Funções de comunicação
ﬂexíveis;
- Limitação de acesso a
páginas web;
- Veriﬁcação do estado da
bateria.

- Proteção contra conteúdos
prejudiciais;
- Prevenção de suicídios,
cyberbullying e violência no
centro educa�vo;
- Visibilidade completa da
aprendizagem online dos
alunos;
- Gestão de salas de aula e de
disposi�vos de aprendizagem.

- Geolocalização de
disposi�vos e veriﬁcação da
saúde de cada um;
- Controlo remoto em caso de
perda ou roubo;
- Cybersegurança e
recuperação automá�ca de
dados;
- Gestão de disposi�vos à
distância
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ENCONTRE-NOS EM:
Parque Empresarial da Madalena
Rua Maurício Lourenço de Oliveira, 158
4405-034 Vila Nova de Gaia
SAIBA MAIS EM:
www.bcnsistemas.pt
COMPRE EM:
www.bcnonline.pt
CONTACTE-NOS:
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222 073 510

