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Quem Somos

SmartMedia é uma empresa italiana fundada em 2003, cuja missão é a Produção 
e Distribuição de Tecnologias Interativas e Soluções de Tecnologia Evolutiva para os 
Setores Educacionais e Corporativos.
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SmartMedia é afirmado desde o início 
no mercado como um dos principais 
distribuidores de LIM - lousa Interativa 
Multimédia - para as escolas e o mundo 
empresarial, ao conseguir excelentes 
resultados no desenvolvimento e 
venda de software para a Rede de 
Educação, Gerenciamento de Conteúdo 
Multimídia, utilizável em vários 
dispositivos e útil tanto em Educação 
como no Corporativo.

A partir de 2013 SmartMedia começa 
sua expansão no exterior, abrindo alguns 
ramos a fim de fazer a distribuição de 
seus produtos em todo o mundo:

• BrasilMedia a Fortaleza (Brasil) para 
distribuição na América do Sul - Março 
2013

• SmartMedia EUA, em Miami (Flórida) 
para o mercado da América do Norte, 
América e Canadá Center - janeiro 2014.

SmartMedia Rússia em Moscou para 
distribuição em países de língua russa.

SmartMedia inclui a abertura de novos 
escritórios em Dubai e China.

.
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Totem interativo, Stand Digital

KIO-L è um totem interativo inovador equipado com display LED 43” o 55” com 
tecnologia de Touch pode ser usado em vários contextos. 
Display LED Multi-Touch 32 toques, FULL HD  - é um sistema integrado com Player 
Android, roteador integrado, processador ARM Cortex e memória interna que 
proporciona uma notável velocidade na execução.

Totem interativ, syand digital 
multi-touch!
O Stand também pode ser equipado com 
PC integrado * Opcional.
Os 32 toques contemporâneos permitem 
o uso do monitor por vários usuários 
simultaneamente. 

Conexões possíveis: LAN, Wi-Fi, WAN.

O estande de apoio do piso ao display  é 
composto por uma armação de metal 
resistente utilizada como um espaço de 
armazenamento para cabos, PC e outros 
materiais.

É acessível a partir de uma prática porta 
traseira, contém chave de segurança e uma 
prateleira interna.

A base mais larga do corpo central 
proporciona estabilidade a toda a estrutura, 
para um maior conforto.

Software incluído para gerenciamento de 
conteúdo multimídia e aplicativos de Digital 
Signage: SmartTouch, SmartMedia IWB, 
SmartSignage.

Software 3D Digital Signage 
Wayfinding opcional.

Ideal em muitas situações: 
em conferências, reuniões 
e convenções, salas de aula 
e universidade como um 
pódio para apresentações; 
em museus, exposições, 
trem e terminal de ônibus, 
recepção de empresas, 
lojas, centros comerciais.

Full HD43”-55”32 
toques

http://www.smartmediaworld.net
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Acessórios para Monitores

Monitor Multi-Touch SMA Serie representam os mais recentes sistemas 
de apresentação tecnologia de geração, permitindo a interação multi-touch 
toques 4 a 32 pontos com resolução Full HD, UHD, 4K.

Monitor Interativo

Suportes de parede, Stands e carrinhos estão disponíveis para facilitar a 
experiência de usar os dispositivos e garantir a acessibilidade para todos.

Suporte de parede para Monitor 
interativo 32” a 90”. Altura regulável, 
motor elétrico com controle remoto. 
Interruptor de segurança.  Cod. SP-DIM

Troler para Monitor Interativo da 32” a 
90”, elétrico - Altura regulável. Controle 
remoto com  interruptor de segurança 
Cod. TR-DIM

Com 4 rodas 
auto blocantes, 
para permitir um 
fácil transporte 
e uma excelente 
estabilidade.

Full HD UHD42”-98”4-32 
Toques 4K

NOVO

Airon Serie
43”, 55”, 65” ou 86” - 32 toques

Player Android Integrado
WIFI, LAN, USB, Display Port, 2 saídas USB 

Touch, Função Anotação em tela

O único e completo dispositivo que 
substituí múltiplos instrumentos 
utilizados até agora na sala de aula (LIM, 
vídeo projetor, dvd, sistema áudio).

Ideal também para Digital Signage. 

A gama de Monitores interativos 
Multi-toque vem em 43”a 98”
Monitor Series: SMA, CAM, AIRON

http://www.smartmediaus.com/products/accessories.html
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Design moderno com molduras na cor 
prateada, cantos arredondados, portas 
de entrada USB na parte frontal. Para a 
nova gama de Monitor CAM Serie são 
previstos: câmera FULL HD, microfone e 
leitor Player Android integrado.

Software Incluso:
SmartTouch, SmartMedia 
IWB completa de plugin de 
videoconferência, o poderoso software 
SmartMedia Pro para gerenciamento 

de dispositivos na sala de aula e 
SmartSignage para aplicações de 
sinalização digital.

Tecnologia infrared  para um toque 
rápido, preciso e confiável.

Projetado para permitir a manutenção 
dos módulos infravermelhos no local.

PC integrado opcional, disponível com 
i3, i5, i7 com 4GB de RAM, 500GB HDD, 
garantia de 3 anos.

A última geração de  
Tecnologia para Comunicação

Tamanhos: 43”, 55”, 65”, 70”, 75”,
84”, 86”, 90”, 98” - FULL HD, UHD, 4K 

Monitor Multi-Touch

Troler para Mesa e Monitor Interativo 
da 42” a 86” 

Altura regulável e inclinação através do 
controle remoto .

Pode ser usado com  superfícies de 
qualquer material e com Monitor 
Interativo da 42” a 84”- Cod TR-TTI

Suporte, Stands, Troler 

Monitor CAM Series

http://www.smartmediaworld.net
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Mesa Interativa Multi-Touch

A Mesa Interativa Multi-touch SmartMedia são superfícies interativas 
surpreendentes com monitor LED FULL HD de 22” a 86” integradas na estrutura.
Projetado inicialmente pensando nas crianças, para deixar sua aprendizagem 
mais envolve e colaborativa, essas mesas favorecem a interação com 
conteúdos educativos, recursos multimídia, jogos e muito mais.

Multi-Touch permite que múltiplos usuários possam interagir simultaneamente 
com a superfície usando tantos os dedos que qualquer objeto opaco, permitindo 
total controle dos aplicativos no dispositivo – disponíveis mesas 2 a 32 toques.

Útil para a utilização de conteúdos também com bancos, lojas, agências, salas 
de espera, showroom, pontos informação, bares, exposições e museus ou em 
situações tais como feiras e eventos para capturar a atenção.

Infrared - de 2 a 32 Toques, - Opcional PC integrado:Intel Core i3, i5, i7 - HDD 500GB - 
RAM 4GB  - 3 x USB 2.0, LAN, VGA, saída som,  WI-FI - Sistema operacional  não incluso

Full HD

UHD

22”-86”2-32 
toques4K
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Totem Interativo

SmartMedia KIO é um totem interativo projetado para atrair e captar a 
atenção de qualquer usuário com imagens nítidas em alta resolução.
Equipado com software multi-touch 4 toques pode responder de 
forma intuitiva a todas novas aplicações de Digital Signage e todas 
as soluções desenvolvidas para melhorar a gestão da informação.  
 
Equipado com software multi-touch pode responder de forma intuitiva para todas 
as novas aplicações de sinalização digital e todas as soluções desenvolvidas para 
melhorar a gestão da informação
Feito com um design elegante e com 
atenção, preto e prata, se adapta a 
qualquer ambiente e espaço público.

Pode ser conectado à rede para utilizar 
as aplicações de Digital Signage 
controlados remotamente

Software fornecido SmartTouch, SmartSignage

Disponível nas versões Interno, Semi- 
outdoor e Outdoor. Resolução FULL HD.

Indoor: 32”- 42” - 46”- 55” - 65”
Semi-Outdoor: 32”- 42” - 46 “- 55” - 65” 
com certificação IP55
Outdoor: 32”- 42” - 46”- 55” - 65” 
Certificação com IP65 e IP56

Todos os modelos também estão disponíveis em versão Bi-Facial.

http://www.smartmediaworld.net
http://www.smartmediaus.com/products/interactive-kiosks.html
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SmartTouch - Software

SmartTouch é um Software para a gestão de conteúdo em multimídia e de 
arquivo de apresentação, acessível a partir de qualquer dispositivo Touch para 
apresentações mais eficazes e atraentes. 

Experiência de uso   similar   aquela de Tablet  
e  Smartphone,  muito intuitivo, de simples 
utilização e se usado  em dispositivos  Multi-
Touch os conteúdos podem ser acessados 
contemporaneamente por  mais usuários.

Pensado  para  Monitor  Touch,  Totem 

e Mesa Interativa para apresentações 
e entretenimento em locais públicos e 
privados.

Ideal para gerenciamento de conteúdo 
em Pontos de informação, em feiras, 
museus, lojas, centros comerciais, 
estúdios de televisão para comunicados, 
salas de reuniões, aeroportos, hotéis, 
universidades, escolas, centros de 
formação, bibliotecas.

Prepare seus projetos onde quer que 
esteja através do configurador e, em 
seguida, importe-os para SmartTouch 
através de uma porta USB.

Requisitos Mínimos:
Tablet 7” com Windows 8.1, 10
Desktop com Windows 7, 8, 8.1, 10

• Visualizador fotos, vídeo e áudio
• Browser para navegar on-line 
• Puzzle: a funcionalidade de jogo para 
entreter os visitantes montando uma 
foto preexistentes 
• Criação e gerenciamento de uso 

Questionários educacional e de 
entretenimento 
• Visualizador de arquivos PDF e 
Microsoft Word, Excel e PowerPoint 
• Cadastro: recuperação de dados e o 
envio de documentos e imagens via e-mail.

Funcionalidade

Compatibilidade
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Maxi Display LED projetados especificamente 
para uso em estádios, ginásios, pistas, autodromo, 
hipódromos, lojas, bares, discotecas, cinemas, 
teatros, estúdios de televisão, shopping centers, 
farmácias, parques de diversões e qualquer outra 
atividade comercial.
Eles podem ser montados em qualquer 
configuração e dimensão. 
Disponível na versão Indoor e Outdoor       
Video Wall e Led Wall mediante pedido.

LFD, Video Wall, LED Panel

SmartSignage

LFD - Grandes Displays Format, Full HD ou 4K 
Monitor de alta performance, projetado para a 
operação 24H/7, ideal para aplicações de Digital 
Signage. Usados em modo retrato ou paisagem. 
A partir de 22” a 98”, interno ou externo.

SmartSignage é um Software Cloud-based que permite que você crie e 
agende uma lista de publicidade para exibir em displays remotos digitais, tais 
como Quiosques ou Totens Interativos, Monitores LFD. É uma solução simples 
e rápida para a gestão e planejamento de atrativos conteúdo de multimídia, 
desenvolvidos  para quiosques interativos ou diferentes tipos de telas.

• Server-based Software fácil de usar 
• Gerenciamento centralizado de Player e conteúdo
• Opções de horários flexíveis
• Acesso dos usuários seguros definidos pelas Funções
• Player Management e Content Transmission 
• Transmissão do conteúdo pode ser agendada, parar 
e reiniciar remotamente.
• Rastreabilidade do estado do Player
• Leitor compatível com Windows, Android, MAC
• Controle por SmartPhone do estado do Player

SmartMedia oferece para o mundo Business e do entretenimento uma série 
de produtos Monitores LFD, Vídeos Wall e Painéis LED de última geração, 
capaz de atender a qualquer necessidade no âmbito visual para o uso de 
imagens em grandes formatos e de altíssima resolução.

http://www.smartmediaworld.net
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Acessórios LIM

LIM - Lousa Interativa Multimídia

 Cod. IWB-40W caixa  acústica integradas 
20Watt +  20Watt para  LIM  CCD,  Infrared  e
Eletromagnética

Stands de parede para LIM

Cod. SPRE: altura variável, motor elétrico, controle 
remoto e interruptor de segurança.
 Cod. SPRP: altura variável, sistema manual de mola a gás. 
Todas as opções são disponíveis com braços para Vídeo 
projetor de ótica curta ou suporte para vídeo projetor e 
ótica ultra curta.

SmartMedia oferece uma ampla gama de acessórios para LIM, para 
melhorar a experiência de uso e a versatilidade: a partir de suportes de 
parede e rodas ajustáveis em altura, os alto-falantes ou os armários para 
segurança dos notebook.

Lousa Móvel Interativa 
Cod. SM-MOBIWB
Simples, intuitiva, de bolso: Interaja 
com qualquer superfície plana para 
criar um quadro interativo até 150”.
Graças Tecnologia Image Analysis, 
todas as superfícies planas podem ser 
convertida em interativo: uma parede, 
um quadro negro, um painel LCD.
10 Toques
Conecte seu câmera portátil ao seu 

notebook ou PC,  via cabo USB, e 
coloque-o na frente de uma superfície 
na qual as imagens são projetadas pelo 
vídeoprojetor.
Interagem na superfície com canetas 
interativas, como uma verdadeira LIM.

Propomos quatro tipos de lousa digital: eletromagnética com duas canetas; 
a mais funcional CCD Optica 2 a 10 toques; a série infravermelha de 6 a 32 
toques e a de Tecnologia Image Analysi.
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Armário de segurança  (ASN/
ASN-P/ASN-SRE) para notebook 
com display de 10” a 19”.

Cod. IWB-PT Bandeja contém canetas e 
apagador, 8 botões para diferentes funções

Tecnologia CCD Ótica-IWB-CCD Serie de 78” a 100”, 
com 2 ou 4 câmera CCD, 2/4/10 toques, se usa o dedo 
e/o a caneta. Disponível com superfície anti-reflexo e 
aço apagável 78 ¾” ou 96,8”. 

Fornece 2 canetas, bandeja de canetas, kit  montagem 
a parede, Software Smartmedia IWB com plugin de 
vídeo conferência e driver para gestão e uso da lousa 
Multilíngue.  Compatibilidade de Driver:

Tecnologia infrared -  IWB-IR06 /IR10-IWB /IWB-IR16: 
de 78” a 88”, de 6/10 ou 16 toques contemporâneos, 
permite a interação com os dedos e /ou com canetas. 
Alta resolução e precisão. Superfície apagável anti-
reflexo.

Completo com canetas, cabo USB, software, parede kit 
de montagem.

Compatibilidade Driver:

Stands sobre rodas para LIM
Cod. SRE - altura ajustável com motor elétrico, controle remoto e 
interruptor de segurança.
Cod. SRP - altura ajustável com o sistema manual de mola a gás.

Todas as opções estão disponíveis com um braço para vídeo 
projetor de curta distância ou suporte para vídeo projetor de ótica 
ultra curtos

Produtos para o mundo da Educação

http://www.smartmediaworld.net
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SmartMedia Pro: Classroom 
Management Software
SmartMedia Pro é um poderoso 
software de gerenciamento de sala 
de aula, que desenvolvemos para a 
implantação de arquivos multimídia em 
rede num ambiente de ensino.

Nosso fruto e orgulho!

É uma aplicação estável que lhe permite compartilhar e transferir arquivos 
e monitorar os dispositivos na sala de aula, enquanto se mantém o controle 
dos presentes.

Rede Didática - Laboratório Linguístico

Com Smartmedia Pro o professor pode facilmente interagir ativamente, transferir 
e compartilhar arquivos com os alunos diretamente do seu PC ou Tablet.

É possível se comunicar com os alunos 
através de mensagens de voz e de texto, 
compartilhar aplicativos, ver filmes 
na rede, dispositivos de estudantes 
de exibição e assumir o controle ou 
bloqueá-los, mostrar a classe um 
exercício criado por um estudante, 
monitorar as telas de alunos ou grupos 
de estudantes, criar questionários ou 
inquéritos e obter resultados imediatos 
e estatísticas, e muito mais.

SmartMedia 
Pro 
Professional: 
com módulos 
para a 
transmissão 
de filmes em 
rede e gestão 
de testes/quiz

SmartMedia 
Pro 
Linguística:  
SmartMedia 
Pro 
Profissional 
+ Módulo 
Laboratório 
linguístico

SmartMedia 
Pro     
Android: 
SmartMedia 
Pro para tablet 
Android

SmartMedia 
Pro iOS: 
SmartMedia 
Pro  tablet iOS

SmartMedia 
Pro Linux: 
SmartMedia 
Pro computer 
Linux

Disponibilidade em outras 17 línguas e em diversas versões para as  diversas 
exigências:

Compatibilidade

http://www.smartmediaus.com/products/software.html
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SmartMedia Class

Piattaforma online per la gestione dell’apprendimento per scuole e centri 
formativi.
SMARTMEDIA CLASS é o software que permite ao professor compartilhar a partir 
de qualquer PC, e gerenciar conteúdo multimídia em nuvem das lições realizadas ou 
preparadas na hora, arquivá-las em pastas específicas acessíveis por outros usuários.

Para o envio para vários dispositivos de aplicações incluindo questões abertas, 
trabalhos de casa e testes estruturados.

Ele mantém registros de aulas, 
trabalhos de casa, testes e outras 
atividades educacionais com a classe.

Ele fornece uma Community onde 
você pode compartilhar lições e outros 
conteúdos, além de uma home page 
onde cada professor pode enviar 
mensagens e torná-los visíveis para os 
alunos de uma determinada classe. 

Ele permite que você conecte tablets e 
outros dispositivos a Lousa Interativa.

Compatível com iOS, Android, Windows, 
Linux, Mac OS e Chromebook.

Lousa interativa colaborativa  (opcional) 

Principais Funções de Software:

• Enviar arquivos de mídia para tablets 
ou outros dispositivos

• Gerenciar  eventos no calendário com 
convites para usuários

• Fóruns, blogs, Chat instantâneos 
e bate-papos disponíveis para 
professores e alunos

• Personalizando as permissões de 
usuário

• Testes e exercícios com avaliação
• Função “Progresso” do curso para 

avaliar o rendimento do aluno
• Salvar e imprimir o trabalho para 

compartilhar com outros alunos e 
professores da instituição.

http://www.smartmediaworld.net
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Estações Recarga para Tablet/Notebook

SmartBus é o produto ideal para a gestão e recarga de notebook ou tablet 
/Netbook, para realização de um laboratório móvel na máxima segurança.
Tranporte o SmartBus em sala de aula sem problemas graças às suas rodas com 
travamento automático e distribua laptops ou tablet / netbook para estudantes com as 
baterias totalmente carregadas.

É ideal para a criação de um laboratório móvel, não requer manutenção e assegura a 
gestão e carregamento seguro. Inclui chave de segurança, extensão de potência com 
multi-saída integrada e uma conveniente alça de transporte.

Materiais de alta qualidade, anti-roubo, os 
espaços de ar para ventilação individual para 
cada prateleira.

Disponível em:
- 24, 32 e 40 espaços verticais para iPad, 
Tablets, Netbooks, Notebooks com múltiplas 
tomada e gerenciador de energia.
- 24, 32 espaços para iPads, Tablets, Netbooks 
com portas USB e sincronização.
Fácil de manusear graças às 4 rodas de auto 
bloqueio
- com ventilador duplo e Timer.

SmartBox é a estação de recarga de 
mesa em aço, 12 confortáveis  espaços 
verticais, para iPad, Tablet, Net e 
Notebooks.
Com porta transparente, chave de segurança, 
ventilador duplo, é uma ferramenta versátil, 
prático, pouco complicado.

Disponível com várias tomadas ou portas 
USB e sincronização (útil para dispositivos 
com sistema iOS).

Cod. SmartBus

Cod. SmartBox 
Colore: Preto

Disponível na versão:
- 12 espaços verticais para iPads, 
tablets, netbooks, notebooks.
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Nossos Escritórios
ROMA
SmartMedia Srl Itália 
RENDE, Cosenza 
SmartMedia Srl Itália 
FORTALEZA
BrasilMedia
MIAMI
SmartMedia USA, Inc.
MOSCOU
SmartMedia Rússia

Parceiros Distribuidores
MALTA
TUNÍSIA
GRÉCIA
COSTA RICA
COLÔMBIA
MÉXICO
BOLÍVIA
ESTADOS UNIDOS
PERU
ARGENTINA

Próximas Aberturas
Dubai, United Arab
Xangai, China

TM

PARTNERSwww.smartmediaworld.net

®
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USA, Canada and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suit 105

Miami, FL 33126
Telefono: +1(786)615-7952

EMEA, Europe 
SmartMedia srl 

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Italy
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Telefono: +39(0)6-85301860 

Russian Language Countries 
SmartMedia Russia

info@smartmediaworld.net 
Bol’shaya Semenovskaya, 40

Business Center Agat
1070023 Moscow

Telefono: +7 495 665 64 42

* A gama completa de produtos pode não estar disponível em todos os países.
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