A melhor das qualidades para o melhor desempenho
Sistema s multimídia de treinamento
alphadidact ® digital e videodidact ® VGA são sistemas educacionais para a transmissão de telas em alt as
resoluções e em tempo real. Os sistemas interconectam os monitores, os teclados, os mouse e recursos de
comunicação visual (ex. Projetores), dent ro do sistema como ferramenta de treinamento em aulas de classe.
Apoio educacional
Variadas e diferentes funções foram desenvolvidas para ser usadas em aulas de treinamento, para poiar um
aprendizagem inteligente e uma perfeita visualização do material de classe. Instrutores, conferencistas e
professores podem integrar aos estudante no treinamento, mantendo o cont role e a atenção dos mesmos.
Hardware-System
alphadidact ® e videodidact ® são 100% sistemas hardware e trabalham independentemente do hardware e software
usados, além de ter diferentes campos de aplicação.
Qualidade comprovada.....
Muitos aplicativos comprovam a flexibilidade e as características dos sistemas....
•
Educação em computadores em colégios, universidades, cooperativas, educação coorporativa, treinamento
em academias, câmaras de comercio.
•
Conferências e salas de treinamento em empresas do setor químico, automotriz, telecomunicações, soft ware,
TV, Bancos, seguros.....
•
Treinamentos e educação nos ministérios, autoridades públicas, policia e militar.

•
•
•

Facilidades em pesquisas médicas, laboratórios odontológicos, salas de autópsia e monitoramento de
pacientes.....
Desenvolvimento técnico com treinamento CAD/ CAM
Linguagem, laboratórios multimídia e treinamento de intérpretes.

Aprendizagem flexível- Sucesso no ensino com os sistemas EBS
Funçõe s Bá sica s

•

Transmissão de tela em Full HD e maior (1920 x 1200)

•

Transmissão de tela do professor a um estudante, um grupo ou todos.

•

Transmissão de tela de qualquer estudant e, ou a tela do professor ao projetor.

•

Transmissão de tela de um estudante a outro ou todos.

•

Vista das telas dos estudantes no monitor do tutor.

•

Transmissão em tempo real e sem nenhum retraso
(CA D/CAM, DV D, Blue Ray, HDTV, HD media player)

•

Escurecimento das telas dos estudantes

•

Integração de um notebook adicional ao P C do instrut or

•

Transmissão de tela 2 recursos de sinal, para uma apresent ação comparada

•

Função vídeo Scan de monitoramento

..... e muito mais....

Funçõe s opcionai s

•

Cont role remoto e bloqueio dos teclado e mouse dos estudantes

•

Transmissão de som paralelo áudio-fones e alto-falantes

•

Integração e uso de microfones, câmaras de documentos, visualizadores,
lousas interativas

•

Integração dos recursos VGA existentes( notebook, projetor conexão VGA)

•

Liberação de tela e botão de ajuda para os estudantes

•

Cont role remoto sem fio

•

Tablet controle PC

•

Duplo tutor

•

Modo dupla tela ( 2 monitores por estudante)

.... e muito mais....
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