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Manico AB startades hösten 2012 av en
lärare, en säljare och en entreprenör.
Gemensamt för oss är att vi alla tror på
det interaktiva lärandet och vi vill bidra
med nya sätt att presentera och lära ut.

Vad gör Manico?
Manico AB utvecklar, tillverkar och
marknadsför produkter som har en inbyggd interaktiv touchteknik. Idag finns
produkter inom tre områden; interaktiva
skrivtavlor, pekskärmar och pekbord.
Till de olika produkterna ingår även
programvaror anpassade till respektive
användningsområde.

En gigantisk surfplatta
Manicos skärmar är enkla att arbeta med
i en miljö som är bekant, genom alla
surfplattor och smartphones.
Den har en slimmad design och exakt
optisk sensorteknik som ger marknadens
bästa touchkänsla och precision. Manico
Studio programvara är gratis för skolans
alla stadier.

Skolor och företag
Manicos produkter riktar sig till skolor
och företag som har behov av kreativa
och effektiva hjälpmedel.

Utbildning
I Sverige finns idag ca 150 000 utbildningslokaler. Vi vet att Manicos produkter skulle kunna tillföra nya möjligheter
för lärarna att utveckla och förbättra sin
pedagogik. Med våra produkter anpassas utbildningslokalen till dagens behov
av interaktiv pedagogik.

Möten
Företagsmarknaden kommer vara den
marknad som växer snabbast. I Sverige
finns ca 200 000 möteslokaler där våra
produkter effektiviserar möten och
skapar kreativa förutsättningar att kommunicera på ett interaktivt sätt. Det blir
både mer stimulerande och intressantare för deltagarna.

Var kan man se och köpa
produkterna idag?
Manico har ett stort antal referensanläggningar ute på marknaden både i skolor
och på företag. Vi har, förutom i Norrköping, ett showroom i Stockholm dit
kunder kan komma och se produkterna.
Manico säljer sina produkter genom
ett nät av återförsäljare och partners.
Tillsammans med dem är vi ute och
visar våra produkter på mässor och på
kundevenemang.

Konkurrenskraftiga priser
Manico har en egen tillverkning av produkterna och kan därför ha bra priser till
högsta kvalitén.

Enkelt att installera
Kopplar du in Manicos touchskärmar till
Windows och Andriod så krävs ingen kalibrering, ingen installation av programvara och det blir en perfekt bildkvalité.
Behöver du koppla in skärmen till Mac
OS krävs en liten kalibrering, dock inte
så svårt att du inte klarar det själv.

Referensinstallationer:

Snabb och säker leverans

Skolan Bergius
Manicos skärmar har blivit en självklar
del i skolans verksamhet, både lärare
och elever använder dem och de finns i
alla klassrum. Skärmarna har en mycket
hög bildkvalitet,

Genom ett samägt bolag med vår
kinesiska fabrik har Manico investerat
i ett stort lager i Norrköping. Vi har på
så sätt säkrat att våra kunder ska få sina
leveranser snabbt.

Magnus Lindqvist, IT Ansvarig Bergius Skolan
Sigtuna Kommun.

Service och support

Aditro
Aditro använder våra skärmar på flera
platser i Norden. De använder skärmarna tillsammans med Microsoft Lync för
att på så sätt skapa en videokonferenslösning.
Finspångs kommun
Finspångs kommun använder våra
skärmar och interaktiva tavlor i de flesta
av sina klassrum. Med ManicoTouch blir
det väldigt enkelt för lärarna att börja
arbeta med systemet. De behöver inte
kalibrera skärmen eftersom det sker med
automatik.

Vi har en hög service-, och supportnivå
via vårt svenska bolag. Vi erbjuder även
utbildningar av IT pedagoger samt konfigurationsservice.

Garantier
Våra skärmar från 47” till 84” har
”en-på-platsen-garanti” under tre år.
Garantin kan förlängas upp till fem år
mot en mindre kostnad. Garantiärenden
sköts av personal i Norrköping eller av
återförsäljare Manico anlitar.

I framkant
Manicos samarbete med ledande
programvaruutvecklare, nära partners
och nyckelkunder gör att vi påverkar
utvecklingen av våra produkter och alltid
är ”steget före”.

Människorna bakom
Vår ordförande och delägare Anders Norling är en erfaren investerare med bakgrund
bland annat som vd för Anoto AB. Carl Lindgren är vd med stor kunskap och sann
entreprenörsanda. Dragi Spasojevic-Karlsson jobbar med affärsutveckling. Ingemar
Lindgren är rådgivare och teknisk support. Margareta Lindgren är lärare med mångårig
erfarenhet av utbildning i interaktiva miljöer.

Välkommen att kontakta oss!
Manico FunTable

ManicoTouch

