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Qui és ORBYS?

ORBYS és un equip humà que dóna resposta als nous
reptes tecnològics que exigeix l'educació actual, creient
fermament que l'educació del futur comença avui.

Actualment és la suma de l'esforç, la passió i el
coneixement de 65 persones al servei de més de
250.000 alumnes i 21.000 docents.
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Per què ORBYS?
ORBYS creu en el demà i en què apostar per l'educació és el
futur. Creu en un món que evoluciona ràpidament i en el
qual l'educació no pot quedar-se enrere.
Per a això, desenvolupa i implementa tecnologia enfocada a
millorar el dia a dia dels centres educatius, evolucionant el
seu sistema educatiu al més alt nivell en pro d'un
aprenentatge que motivi en totes dues direccions, basat en
metodologies més pragmàtiques, integradores i
connectades.

“Facilitem les millors eines
tecnològiques als centres
educatius”

“Guiem als centres educatius cap a la formació
del futur a través de la seva Evolució Tecnològica”
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Com ho fem?

CURIOSITAT

Ens preocupem d'estar sempre
a l'última quant a avanços
tecnològics per al món de
l'educació.
… Especialistes

INNOVACIÓ

Evolucionem l'educació
desenvolupant tecnologia
adaptativa i inclusiva per a tot
l'univers educatiu.
… Evolutius

INSPIRACIÓ

Inspirem i acompanyem als
centres educatius en el seu dia
a dia per a garantir la seva
evolució tecnològica.

… Resolutius

SIMPLICITAT

Utilitzem la proximitat per a
connectar amb les necessitats
reals dels centres educatius i fer
el seu dia a dia més fàcil.
… Empàtics
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Be the change ...

Perquè creiem que el canvi comença per un
mateix. Per aquestes persones que ja estan
apostant per un nou model d'educació. Per
partners com vostè, que estan convençuts
d'impulsar aquest canvi.
Tots podem ser part d'aquest moment,
benvinguts al canvi, benvinguts a ORBYS.
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Tablet o Chromebook? …
… Per què triar.
Amb la teva ORBYS TAB F21 gaudiràs del millor de tots dos mons, tindràs l'agilitat d'una tauleta per a interactuar en
classe simplement movent els teus dits sobre la seva pantalla FullHD, i al mateix temps gaudiràs d'un complet teclat amb
trackpad per a realitzar les teves activitats i treballs de major desenvolupament amb gran precisió i total comoditat.
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Rendiment i Eficiència

El potent processador de 8 nuclis Mediatek Heli P35 de 64
bits ARM Cortex-A53 a 2.3GHz, treballant juntament amb la
memòria LPDDR3 de 3 GB i els 32GB d’emmagatzematge
intern ampliables via SD-Card fins 128GB, aconsegueixen
oferir unes prestacions més que acceptables per al teu dia a
dia de classe.
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Gaudeix tots els detalls

La sorprenent pantalla IPS de 10.1 “amb resolució Full
HD 1920 × 1200 de 280 nits, permet visualitzar en
escala 1: 1 més de l’80% del contingut de qualsevol
pàgina d’un llibre de text.
Resolució màxima i tecnologia multi tàctil a l’abast de
la teva mà que et permeten ampliar pràcticament fins
a l’infinit els continguts de les teves assignatures.
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Purament magnètic
Sobre el teclat de la tablet deixa que la tecnologia
electromagnètica faci la resta. Digues adéu als
inconvenients de les antigues connexions USB /
Bluetooth i dóna la benvinguda a la productivitat de
treballar amb teclat i ratolí a pantalla completa en
posició de faristol.
A l’hora d’acabar les classes, protegeix la tablet
tancant el teclat directament sobre ella i a la motxilla.
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Energia per a
les teves classes

No et quedis sense energia mentre estudies o et
diverteixes, gràcies a la seva poderosa bateria de ions
de liti de 8000 mAh podràs treballar durant hores a
classe i continuar com si res a l’hora d’arribar a casa.
Gaudeix de la seva gran capacitat per suportar un ús
escolar intensiu dia darrere dia, trimestre darrere
trimestre, curs darrere curs.
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Dissenyada per sobreviure
Tot està pensat per reduir al màxim les avaries i
trencaments produïts per eventuals cops, caigudes o
abocaments de líquids.
El seu escut protector de silicona, reforçat a les
cantonades, minimitza la probabilitat de danys en
caigudes de fins a 70 cm, i el seu nivell de protecció
IP54 evita danys per abocaments ocasionals de líquids.

ORBYS TAB F21 | ORBYS

Sent la llibertat

Deixa enrere els lligams de poder connectar-te a
Internet només quan tens una xarxa Wi-Fi. Amb la
nova Orbys TAB F21 podràs estar connectat * des de
qualsevol part a través del seu mòdul de connectivitat
4G / LTE.
A classe, en el bus, a casa dels avis … mai tornaràs a
quedar-te desconnectat.

* Requereix de targeta SIM 4G (no inclosa) amb dades mòbils subministrada per qualsevol operador de telecomunicacions nacional.
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Fes més amb Android

Multiplica exponencialment la teva productivitat
amb el sistema operatiu mòbil més famós de
món. Ara pots utilitzar dues Apps alhora, una al
costat de l’altra, o sentir la fluïdesa de canviar
d’App simplement amb un doble toc.
Visualitza el teu llibre digital mentre escrius un
missatge a la teva professora o redactes en
Docs la feina que has de presentar.
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Tot sota control
Gestiona de forma centralitzada totes les teves ORBYS TAB
F21 gràcies al servei ORBYS DMCS.
Genera infinits perfils de configuració dinàmics personals o
grupals amb els quals podràs decidir com s'usarà la tauleta
tant dins com fora del centre. Gestiona remotament les Apps
que han de tenir instal·lades i les quals poden usar-se a cada
moment, bloqueja l'accés a la configuració del dispositiu,
tanca o obre la cambra segons necessitis, evita l'ús de jocs
preinstal·lats durant les classes… tot això i molt més gràcies a
ORBYS DMCS.
DMCS

I a més amb el mòdul Aula Web, el professorat podrà
supervisar des de la seva tauleta, mòbil o PC totes les tauletes
de la seva aula, activar la Manera Atenció bloquejant totes les
pantalles, o interactuar amb l'alumnat amb la funció Hand
Up.

* Contractació del servei DMCS mitjançant subscripcions anuals. AulaWeb requereix de la instal·lació dins de la xarxa del centre del servidor de AulaWeb que es ven per separat.
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PORTS I ACCESSORIS

ESPECIFICACIONS
Pantalla
Resolució

Lluentor
Chipset
Chipset gràfic
Processador
Memòria
Memòria Interna/Externa
Touch system

Àudio
Connectivitat Wi-Fi
Connectivitat Mòbil (Sim)
Càmera frontal/trasera
Sistema operatiu
Alimentació i carrega
Bateria
Teclat

10,1” IPS
FullHD 1920x1200

280

cdm2

Mediatek 6765 64 bits

USB 2.0 OTG

Si

Auriculars

Si

G sensor

Si

Acceleròmetre

Si

PowerVR GE8300

Flaix càmera

Octacore 2,3GHz

GPS

Si

Bluetooth 5.0

Si

3 GB
32 GB / 128 GB SDCard
10 punts G+G capacitive

2x 0,8W

Radio
Teclat USB
Led notificació

No

No
Si
No

802.11 a/b/g/n/ac

Micròfon

Si

4G(CA), 4GFDD/TDD, HSPA+

Vibrador

Si

Encès

Si

Android 10

Volum +

Si

AC 100V-240V USB-C

Volum -

Si

2 Mpx / 5Mpx

8000 mAh 3,7v
Teclat amb trackpad (opcional)
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