
Раді вітати вас в 

INTECH

Xiamen Interactive Technology Co., Ltd.



01. Засновано:

жовтень 2007

02. Тип компанії: 
приватне підприємство

03. Головний офіс:1200м2 

04. Завод: 32000м2 

07. Річна потужність:
300 000 комплектів 

Профіль
нашої компанії

06. Працівників: 120

05. Голова: Сун Гуо  



 01 Наша позиція: 
Виробник найпростіших 
у використанні 
інтерактивних дошок / 
постачальник рішень для 
смарт-кампусу 

03 Наша стратегія: 
Продукти, Ринок, 
Люди, Бренд 

02 Наша місія: 
дотримуватися інноваційної філософії; здійснювати 

стратегію бренду; допомагати клієнтам; 
реалізовувати потенціал працівників 

Профіль
нашої компанії 



2007

Xiamen Interactive Technology 
Co., Ltd. була створена. 

2008

Інфрачервона інтерактивна 
дошка E-серії INTECH IWB® 
з'явилась на ринку. 

Наша історія
за хронологією 





2010

Програма Interactive Software 
V1.0, незалежно розроблена 
INTECH, з'явилась на ринок. 

2011

INTECH IWB® M-серії -    
електромагнітна інтерактивна 
дошка для двох користувачів - 

з'явилась на ринку. 





2009

INTECH отримав сертифікат 
патенту винаходу технології 

"Вид самоадаптивного 
інфрачервоного сенсорного 

пристрою". 





2013

•  Ємнісна інтерактивна дошка, 
розроблена INTECH, з'явилась на 

ринку; 

•    Була створена індустріальна зона  
INTECH.

2014

INTECH утримувала 
13,6% частки 
китайського ринку 
інтерактивних дошок (2 
місце). 



2012

INTECH було визнано 
"Підприємством передових 
технологій обслуговування". 



2016

INTECH випустив смарт-
систему для бібліотек. 

2017

INTECH чотири роки 
поспіль посідає 2 місце за 
часткою на китайському 
ринку інтерактивних 
дошок. 


2015

INTECH запустив 
мережеве рішення для 

смарт-кампусу. 



Наші Вражаючі
Досягнення та Визнання 

Проходження сертифікації 
системи управління якістю 
ISO9001 та сертифікації системи 
екологічного управління ISO14001 

Отримання затверджених 
сертифікатів CE, CC, RoHS, C-tick 

Нагороджено як 
“Високотехнологічне 
підприємство” 

Визнано "Підприємством 
передових технологій 
обслуговування"

 Патент на винахід технології 
"Вид самоадаптивного 

інфрачервоного  
сенсорного пристрою"

Патент на проект ультравузької 
інфрачервоної інтерактивної 

дошки 

Розробка електромагнітної 
інтерактивної дошки 

для двох користувачів 

Розробка ємнісної 
інтерактивної 

дошки вперше в Китаї 
… …

РезультатиІнновації



Інтерактивні дошки

Інфрачервона дошка

Електромагнітна дошка 

Оптична дошка 

Ємнісна дошка

Інтерактивне програмне забезпечення 

Системи розумних бібліотек RFID

 Смарт-бібліотека RFID 

Розумна міні-бібліотека 

Розумна книжкова шафа 

Цілодобова бібліотека самообслуговування 

портфоліо продуктів 
Наше



• Інфрачервона
дошка 

• Електромагнітна
дошка

• Інтерактивне

ПЗ

• Ємнісна

дошка
• Оптична

дошка

• Сьогодні INTECH продовжує найвидатніші таланти у галузі проектування,
щоб доручити їм дослідження та розробку інтерактивних пристроїв та супутніх
технологій, що включають інфрачервону інтерактивну дошку, яка підтримує 10
користувачів і одночасне письмо, подвійну електромагнітну інтерактивну
дошку, оптичну інтерактивну дошку, ємнісну інтерактивну дошку на 10 точок,
інтерактивну плоску панель, а також власне інтерактивне програмне
забезпечення.



Інфрачервона дошка

01

05

04

02

03

Мульти-тач 
- більше
свободи 
взаємодії 

Смарт-дизайн 

Не потребує 
спеціального 
пера 

До 10 користувачів можуть одночасно 
писати на дошці без обмежень. 

Один палець для письма
Два пальці для швидкого перемикання на 
гумку 
Декілька користувачів, 10 одночасних 
дотиків 

Зручно писати і працювати пальцем та 
будь-яким об'єктом без зайвих витрат, 
спеціальне перо не потрібно. .

Алюмінієві рами з оцинкованою 
металевою панеллю забезпечують високу 
надійність; 
Сталева проекційна панель - протиударна, 
екологічна, підтримує письмо. 

Міцна 
конструкція
та поверхня

HID-пристрій. Підключіть комп'ютер і 
почніть роботу. 

Plug & Play



Електромагнітна дошка

01

05

04

02

03

Робота з 
двома 
користувачами 

Дозволяє двом користувачам працювати на 
дошці одночасно. 

Дві кнопки на стилусі забезпечують 
надзвичайно плавну роботу на панелі; 
Акумулятор зменшує вагу та продовжує 
термін служби. 

Бездротовий модуль - опція для передачі  
даних. 

Алюмінієві рами з оцинкованою металевою 
панеллю забезпечують високу надійність; 
Сталева проекційна панель - протиударна, 
екологічна, підтримує письмо. 

Смарт-стилус 
з 
акумулятором 

Бездротовий 
модуль 

Міцна 
конструкція

та поверхня 

HID-пристрій. Підключіть комп'ютер і 
почніть роботу. 

Plug & Play



Інфрачервона дошка

01

05

04

02

03

До 10 користувачів можуть одночасно 
писати на дошці без обмежень. 

Один палець для письма
Два пальці для швидкого перемикання на 
гумку 
Декілька користувачів, 10 одночасних 
дотиків 

Зручно писати і працювати пальцем та будь-
яким об'єктом без зайвих витрат, спеціальне 
перо не потрібно. 

Алюмінієві рами з оцинкованою металевою 
панеллю забезпечують високу надійність; 
Сталева проекційна панель - протиударна, 
екологічна, підтримує письмо. 

Мульти-тач - 
більше 
свободи 
взаємодії  

Смарт-дизайн 

Не потребує 
спеціального 
пера 

Міцна 
конструкція 

та поверхня

 HID-пристрій. Підключіть комп'ютер і 
почніть роботу. 

Plug & Play



Ємнісна дошка

01

05

04

02

03

Мульти-тач - 
більше 
свободи 
взаємодії 

Ємнісна 
технологія

Різні способи 
взаємодії 

Міцна 
конструкція
та поверхня

 HID-пристрій. Підключіть комп'ютер і 
почніть роботу. 

Plug & Play

До 10 користувачів можуть одночасно 
писати на дошці без обмежень. 

Без світлових перешкод; Без висоти дотику; 
Будь-які об'єкти на дошці не впливають на 
процес письма

Мультисенсорні жести для безперебійної 
взаємодії; Ємнісне перо для надзвичайно 
плавних дій на дошці. 

Алюмінієві рами з оцинкованою металевою 
панеллю забезпечують високу надійність; 
Сталева проекційна панель - протиударна, 
екологічна, підтримує письмо. 



Інтерактивне ПЗ

01

05

04

02

03

Підтримка функції мульти-тач дозволяє 
збільшувати / зменшувати або переміщувати 
створені вами об’єкти пальцями. 

Візьміть свій власний пристрій, наприклад, 
смартфон, і транслюйте з нього контент 
безпосередньо на інтерактивну дошку, як 
тільки вони будуть підключені. 

Дозволяє двом або більше учням 
користуватися інтерактивною дошкою, щоб 
заохотити їх до безпосередньої взаємодії 
через дошку та зробити урок цікавішим. 

Мульти-тач 

Спільний 
доступ в 
реальному 
часі з BYOD 

Розділений 
екран

Розпізнавання 
жестів 

Виконуйте жести пальцями для виконання 
команд, наприклад, двома пальцями можна 
гортати сторінки, кулаком - стирати. Ви 
можете зменшувати та збільшувати об’єкти 
тощо. 

Підтримує розпізнавання слів, речень, абзаців 
тощо. Шрифт автоматично коригується. 

HWR



Розумна бібліотечна 
система RFID

01.
Смарт-бібліотека 
RFID 

02.
Розумна міні-
бібліотека 

03.
Розумна книжкова 
шафа

Цілодобова бібліотека 
самообслуговування 

04.
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Смарт-бібліотека R F I D

Як це працює:

чек-ін 

машина 
самообслугову

вання 
машина розумної 

навігації книжкова полиця

 розумна система 
управління 
полицями

чек-аут 

захисні двері

адміністраторська 
станція 

самостійний чек-ін/аут

передача книги



Розумна міні-бібліотека 

Крок 3 

Крок 4 
Процес повернення книги 

такий же, як у сервісах 

прокату. 

Після відчинення 

прозорих дверей 

користувачі беруть книги 

і просто знову 

закривають двері.

Користувачі можуть 

роздрукувати чек, якщо 

хочуть письмовий запис 

своїх операцій. 

Вставте бібліотечну картку 

в гніздо для картки, щоб 

отримати каталог і миттєво 

вибрати книги через 

сенсорний екран. 

 Як це працює: 

Step 1

Крок 2



Деталі

Переваги розумної міні-бібліотеки
• Можна встановити будь-де
• Самообслуговування 24/7 без персоналу
• Дуже проста в користуванні
• Низька ціна, низька потреба в обслуговуванні
• Можна дешево розширювати асортимент бібліотеки

Що таке розумна міні-бібліотека Intevision?
• З розумною міні-бібліотекою Intevision 

ви можете створити та підтримувати 
незалежну бібліотеку 
самообслуговування будь-де. 
Персонал не потрібен, лише мережеве 
підключення та кабель живлення. 
Завдяки інтегрованим функціям чек-
іну та чек-ауту розумна міні-бібліотека 
Intevision забезпечує цілодобовий 
доступ до всіх книжок та послуг. Це 
дозволяє суттєво зекономити на 
підтримці обслуговуванні бібіліотеки.  

Як вона працює?
• Покажіть дійсну картку користувача зчитувачу карток, щоб 

отримати доступ до каталогу та обрати матеріали бібліотеки, 
які вас цікавлять, через інтуїтивний сенсорний інтерфейс. 

• Прозорі двері розкриваються, і ви можете взяти книжки, а 
потім просто закрити двері.

• Користувач має можливість роздруквувати чек, що містить 
повний перелік тразакцій та кінцеві терміни повернення 
книжок, на вбудованому принтері. 

• Процес повернення книжки такий самий, як у сервісах прокату.

Характеристики
• Модель - WT01-02A
• Частота - 13.56MHz
• Об'єм - ≥325 книжок
• Операційна система - Андроїд
• Розмір екрану  -  ємнісний сенсорний екран 15”, 10 точок дотику
• Розміри - 1630*1888*455мм
• Стандарти RFID -  ISO15693, ISO18000-3



Приклади втілення



Приклади втілення



вставте
картку

передає дані на сервер 

оберіть та 
отримайте 
книги 

позичити

адміністратор
стиль 

читання 

повернути

покладіть 
книги 

Як це працює:

аналіз 
даних 

обіг об'єм

вставте 
картку 

Як це працює:



Приклади втілення

Широко використовується на уроках в Китаї 



Цілодобова бібліотека

Цілодобова бібліотечна система самообслуговування складається з самостійного чек-іну/ауту, видачі, 

смарт-полиці, управління полицями, захисних дверей, монітора, цифрового зчитувача та програмного 

забезпечення.
Універсальність: 
громадські центри, 
житлові комплекси, 
торгові центри, станції 
- ви можете створити 
бібліотеку будь-де!

Можливість прокату: 
можливість прокату 
дозволяє надавати 
послуги 24/7 без 
передплати.

Постійна робота:
надання послуг 24/7, в 
тому числі чек-аут та 
повернення, пошук 
книг, резервування.

Доступність: надайте 
можливість позичати 
книги тим, у кого немає 
можливості відвідати 
звичайну бібліотеку.

Цільові колекції: 
створюйте спеціальні 
колекції, актуальні для 
потреб вашої 
місцевості.

Ціна: отримайте 
повноцінну бібліотеку за 
економною ціною та без 
стресу будівництва.

Дешеве обслуговування: 
обслуговування, матеріали, 
приладдя та інші витрати на 
підтримку - мінімальні

Зручність: людям з 
браком вільного часу буде  
простіше користуватись 
бібліотекою.

Партнерство з 
громадами: формуйте 
міцні партнерства з 
магазинами, житловими 
комплексами, школами 
тощо у вашому районі. 

Сучасний стиль: 
в епоху Інтернету, 
комп'ютерів та роботів 
місцева громада подякує вам 
за утримання цілодобої 
автоматизованої бібліотеки 



чек-ін

IoT-
датчик

активація
пристроїв

light

кондиціонер

чек-аут

IoT-
датчик

вимкнення

Що таке цілодобова бібліотека

1    IoT-система



злодій тривога

зачинені двері камера шкільний 
охоронець

надзвичайна ситуація

відчинені двері пожежник шкільний 
охоронець

Що таке цілодобова бібліотека

2 Система безпеки



Приклади втілення



Приклади втілення



Наші виставки
• 2010 - 2017



Ми на карті
світу

Протягом багатьох років у відповідь на ініціативу "Один пояс - один шлях", 
INTECH бере у ній активну участь та виходить на закордонні ринки, в першу 
чергу ринки, що розвиваються, такі як Близький Схід, Індія, Південносхідна 
Азія, Середня Азія тощо. Таким чином ми сприяємо поінформованості про 
бренд та покращуємо основну конкурентоспроможність, що допоможе нам 
вийти на світовий рівень. 



No.45 Bldg, Wanghai Rd., Software 

Park Phase 2, Xiamen, China

+86-0592-5902910， +86-0592-5902916

market@cnintech.com

www.cnintech.com




