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Dealer

O AGRAF

Turn ng Po n

Firma Agraf to uznany dystrybutor systemów interaktywnych. W naszej ofercie znajdują się wysokiej klasy 

monitory interaktywne, systemy do wideokonferencji i współpracy zdalnej oraz elektroniczne systemy do 

odpowiedzi. Wspieramy przedsiębiorców w poprawie zaangażowania ich pracowników, prowadzeniu 

efektywnej komunikacji – szczególnie w rozproszonych zespołach – oraz optymalizacji pracy i kosztów.

Jesteśmy krajowym dystrybutorem marek Newline, Globisens i Turning Technologies. W swojej ponad 30-letniej 

historii wyspecjalizowaliśmy się we wprowadzaniu światowych trendów technologicznych na krajowy rynek. 

Współpracujemy z ogólnopolską siecią autoryzowanych dealerów, zapewniając im pełne wsparcie: szkolenia, 

pomoc techniczną, serwis i marketing, a co najważniejsze służąc wiedzą i fachowym doradztwem w doborze 

optymalnych rozwiązań.

O TURNING TECHNOLOGIES

Turning Technologies jest globalnym liderem w technologiach zwiększających zaangażowanie, efektywność 

i motywację do nauki. Dostarcza narzędzi do błyskawicznego zbierania opinii, danych czy oceniania, których 

celem jest widoczna poprawa efektywności spotkań i narad oraz sukcesu i zadowolenia pracowników.

Rozwiązania Turning Technologies pozwalają na prowadzenie dynamicznych i atrakcyjnych prezentacji.

Możliwość zadawania pytań i otrzymania natychmiastowych wyników korzystnie zmienia jakość i efektywność 

pracy oraz dostarcza ważnych danych, które mogą być analizowane i użyte do poprawy współpracy 

i kreatywności zespołu. W Polsce Turning Technologies jest chętnie wykorzystywany zarówno przez szkoły do 

angażowania uczniów, jak i w biznesie, gdzie znajduje zastosowanie podczas szkoleń czy narad.
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TurningPoint Rozwiązania

TurningPoint to łatwe w użyciu rozwiązanie do zbierania opinii, głosowania, angażowania i oceniania.

Pozwala prezenterom korzystać z nowoczesnych, interaktywnych metod, polegających na wykorzystaniu

pilotów i aplikacji do odpowiedzi, umożliwiając w ten sposób aktywny udział w spotkaniach wszystkim 

uczestnikom, będącym w dowolnej lokalizacji.

TurningPoint oferuje użytkownikom kilka rozwiązań, które różnią się między sobą funkcjonalnościami.

Najpopularniejsze są dedykowane piloty do udzielania odpowiedzi. Dla miłośników telefonów

i tabletów dostępna jest specjalna aplikacja, a osoby korzystające z komputerów mogą udzielać

odpowiedzi za pomocą przeglądarek internetowych. Z tych różnych rozwiązań można korzystać

jednocześnie podczas spotkań, narad czy szkoleń, łatwo łącząc 

je ze sobą w jeden spójny system.

To proste!

Zadaj 
pytanie

Wyświetl 
rezultaty 

natychmiast Zapisz dane
i analizuj raporty

Turn ng Po n

PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE - ZBIERAJ DANE I OPINIE, ANGAŻUJ

MILIONY ZADOWOLONYCH UŻYTKOWNIKÓW

Pilot QT2 TurningPoint App / TurningPoint Web 

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru

źPytania wielokrotnego wyboru

źDioda potwierdzająca udzielenie 

odpowiedzi

ź25 kanałów

źLekki i wytrzymały

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru 

źPytania wielokrotnego wyboru  

źPytania otwarte - odpowiedzi 

tekstowe i liczbowe

źKlawiatura QWERTY

źDuży wyświetlacz LCD

ź82 kanały

Aplikacja, która umożliwia 

przekształcenie smartfona, 

tabletu czy komputera w 

wirtualnego pilota.

Wirtualne piloty mogą działać 

wpólnie z pilotami ResponseCard.

Mają największy zakres typów 

odpowiedzi.

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru 

źPytania wielokrotnego wyboru

źWyświetlacz LCD

źDioda potwierdzająca udzielenie 
odpowiedzi

ź82 kanały

źLekki i wytrzymały

źZintegrowane z oprogramowaniem PowerPoint

źPytania bez przygotowania w oparciu o dowolny 

materiał np. pliki MS Office, film czy stronę 

internetową

źDo udzielania odpowiedzi uczestnicy 

mogą używać smartfonów, tabletów 

lub komputerów

Pilot ResponseCard LT Pilot ResponseCard RF LCD

URZĄDZENIA
TurningPoint desktop TurningPoint App / TurningPoint Web

Zbierz 
odpowiedzi

„„

Ponad 20 milionów indywidualnych użytkowników w ponad 100 krajach
 korzysta z systemów do odpowiedzi Turning Technologies.

Dzięki TurningPoint nasza grupa jest bardziej 

zintegrowana. Na warsztatach każdy uczestnik 

ma głos. Wreszcie dostajemy interesujące, 

a przede wszystkim szczere, opinie! Dużo 

łatwiej się pracuje z ludźmi, którzy wiedzą, że 

ich zdanie się liczy.

KERRY MCDAID
HR ADVISOR

WEST LOTHIAN COUNCIL

NIGEL REDMAN
COACH

ENGLAND UNDER 20 RUGBY SQUAD

„„

Dzięki TurningPoint nie tylko dotarliśmy do 

naszych pracowników w nowy, interesujący 

sposób, ale także mogliśmy poznać ich 

zainteresowania i opinie. Coraz więcej 

pracowników naszej firmy używa pilotów 

w swoich prezentacjach, które teraz 

przyciągają dużo więcej chętnych.

Zbieraj opinie,
weryfikuj dane,

oceniaj zaangażowanie.
Zadawaj pytania, 

kiedy tego 
potrzebujesz.

Zapytaj 
uczestników o opinie,
zbierz potrzebne dane

i uwzględnij je w swoim
wystąpieniu. 

Prowadź prezentacje 
najbardziej dopasowane

do twojego 
audytorium.

Łącz standardowe
piloty z wersją 

mobilną i odpowiadaj
 za pomocą laptopów, 

tabletów 
lub smartfonów.

Zbieraj, 
wyświetlaj i zapisuj 

dane, a raporty 
zostaną wygenerowane

automatycznie.
Ocenę i analizę

wykonasz w 
dogodnym czasie.

Nieograniczony
i aktywny udział

uczestników 
z dowolnego 

miejsca na świecie.

Zaangażuj 
uczestników

Prezentacja 
idealnie 

dopasowana
Wiele lokalizacji
– jedno spotkanie

Hybrydowe
rozwiązanie

Automatyczne 
raporty


