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Eğitimin olduğu her yerdeyiz
Emko, 1979 yılından beri, eğitimin her alanında yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleri uygun fiyatlarla 
müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Sunduğumuz tüm ürünlerin altına imzamızı atıyoruz,
Yurt içi ve uluslararası arenada kaliteli bir marka değerine sahip olmamızın sebebi, ürünlerimizi 
kendimiz tasarlıyor, üretiyor ve kalite kontrol süreçlerimizden geçiriyor olmamızdır. En büyük 
misyonumuz arkamızda hep mutlu müşteriler bırakmak.

Size özel çözümler sunuyoruz,
Kendi üretim altyapımızı kullanarak müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Her müşterinin 
özel olduğunu biliyor, size ve kurumunuza göre çözümleri deneyimli ekibimizle birlikte 
tasarlıyoruz.

Fonksiyonel ürünler tasarlıyoruz,
Tüm tasarımlarımızda fonksiyonelliği öne çıkararak; yüksek kalite algımızı, göz alıcı tasarımların 
fonksiyonel kullanımlarıyla destekliyoruz.

Pedagojik ve didaktik yaklaşımlarla ürün geliştiriyoruz,
Eğitim alanında tasarladığımız çözümlerde, ürünlerin kullanımını pedagojik ve didaktik anlamda 
inceliyoruz, ürün tasarımlarını eğitimcilerden destek alarak sonuçlandırıyoruz.

Mekanik ve Teknolojik AR-GE süreçlerini sistematik yönetiyoruz,
AR-GE süreçlerimizi hem mekanik alanda, hem teknolojik alanda projelendirerek ilerliyoruz. 
Projelerimizi Tübitak gibi kuruluşlara onaylatarak tescilli Ar-Ge süreçleri yönetiyoruz.

Analog ve Dijital Teknolojilerin birlikte kullanımını sağlıyoruz,
Eğitim teknolojileri, eğitim mobilyaları, yazı tahtaları ve görsel iletişim alanında yılların deneyi-
mine sahibiz. Bu anlamda eğitimde teknoloji kullanımında, analog ve dijital teknolojileri bir 
arada kullanarak eğitim süreçlerini teknolojik anlamda mükemmelleştirmeyi amaçlıyoruz.

Çevreye önem veriyoruz,
ISO 14001 sertifikalı firmamızda, çevreye duyarlı üretim yapıyoruz. Ekolojik yüzeyler, FSC sertifikalı 
ahşap ve kâğıt ürünleri, geri dönüştürülebilir alüminyum ve plastikler kullanarak, atık yönetimini 
Avrupa standartlarında uyguluyoruz.

İnsan yönetimini doğru, adil ve ayrımcılık yapmadan gerçekleştiriyoruz,
OHSAS 18001 standartlarında insan yönetimi politikasına sahibiz. Bizim için mutlu personeller, 
mutlu müşteriler demektir. Bu nedenle; siyaset, din, cinsiyet ve ırk anlamında hiçbir ayrımcılık 
yapmadan personel seçmeye özen gösteriyoruz.

Artık Kaliteyi Konuşalım!
Siz de Emko ailesine katılarak, eğitimde kalite anlayışını bizimle beraber yaşayın.

Eğitime ilham veren inovatif ürünlerimiz ile “Eğitimin olduğu her yerdeyiz” 





Yeni jenerasyon akıllı tahta 







GO+



GO+

Emkotech GO, 4K Ultra HD çözünürlüklü 
ekranı ve çoklu dokunmatiğe imkan veren 
dokunmatik teknolojisiyle hem iş yerleriniz, 
hem de sınıflarınız için ideal çözümler sunuyor. 
Yerleşik Android ve opsiyonel   Windows OPS 
bilgisayar (tak-çıkar bilgisayar) desteği ile 
harici bir bilgisayar gerek duymadan akıllı 
tahtanızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Kullanıcı dostu akıllı tahta





Özel çift sürgülü yazı tahtası 
sistemi ile 4 kat fazla yazı alanı





Özel giyotin yazı tahtası sistemi 
ile eğitimi harekete geçirin!



Magic Pen ile çizimleriniz 
canlansın





İstediğiniz akıllı tahtalarınızı tek tıkla açabilir ve 
kapatabilirsiniz. Otomatik programı sayesinde akıllı 
tahtalarınızın  açma ve kapama saatlerini 
ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz akıllı tahtalarınıza eş zamanlı yazılı 
bildirimler veya mesajlar gönderebilirsiniz. Akıllı 
tahtaya gönderdiğiniz bildirimler ekranın üst köşesinde 
bir süre gözükecektir.

Akıllı tahtalarınıza istediğiniz programları uzaktan 
yükleyip, kurulumunu otomatik olarak yapabilirsiniz. 
Ayrıca kendi cihazınızda bulunan herhangi bir dosyayı 
bütün akıllı tahtalarınıza gönderebilirsiniz.

Bütün akıllı tahtalarınızın canlı ekran görüntüsünü aynı 
anda eş zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Akıllı tahtalarınıza görselli anonslar ve bildirimler 
gönderebilir, gönderdiğiniz görselli anonslar siz iptal 
edene kadar akıllı tahtalarınızın ekranlarında tam 
ekran olarak gözükecektir.

Bütün akıllı tahtalarınızın sürümlerini tek tıkla 
güncelleyebilirsiniz. Otomatik programı sayesinde, yeni 
bir güncelleme yayınlandığı zaman, akıllı tahtalarınızı 
otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

İstediğiniz akıllı tahtalarınıza tek tıkla ekran kilidi 
kurabilirsiniz. Ancak sizin belirlediğiniz bir parola  ile 
ekran kilidini açabilirsiniz. Otomatik programı sayesinde 
akıllı tahtalarınızın kilit sürelerini ayarlayabilirsiniz.

Akıllı tahtalarınızda herhangi bir ses dosyasını 
oynatabilirsiniz. İstediğiniz bir ses dosyasını veya müziği 
zil sesi olarak ayarlayabilir, zilin sizin belirlediğiniz 
saatlerde çalmasını sağlayabilirsiniz.

Ses, görüntü, video giriş, Android saat ve tarih gibi genel 
ayarları uzaktan yapabilirsiniz.





Uzaktan eğitim ve uzaktan 
çalışma için ideal çözümler
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