Sistemas multimídia com transmissão
de tela em tempo real

Bem sucedido apoio didático


Aumente a atenção dos seus estudantes na aula de treinamento



A melhor visibilidade do material de classe em cada estação de trabalho



Estudantes motivados



Fornece aos estudantes de uma nova ferramenta para apresentar o trabalho
Individual



Incrementa o sucesso de aprendizagem porque gera uma interação entre todos os
elementos e as pessoas que fazem parte do processo inteligente de aprendizagem



O sistema inclui todos os meios de sua aula



Treinamentos flexíbeis, incremente a atenção dos estudantes ao toque de um botão

Qualidade e tecnologia comprovadas


Transmissão de imagens em tempo real e resolução digital 1920x1200-garantido



Fácil manuseio e controle



100% independente do hardware e software em uso



Sistemas de fácil adaptação com alta flexibilidade ( Construção tipo satélite, estrela, e de acoplamento)



Estrutura em módulos com opção de expansão



Não requer de custos adicionais de administração ou manutenção



Desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica “Made in Germany”

videodidact® teclado
Também disponível teclado para montagem em
mesa

“Todos sentados na primeira fila com videodidact®“

Funções Básicas


Transmissão em tempo real (CAD/CAM, DVD, Blue Ray, HDTV, HD Media Player)



Transmissão de tela do tutor a cada computador, grupos ou todos em tempo real.



Imagem do estudante em telas específicas, a grupos ou todos em tempo real



Opção de ver as imagens dos estudantes no monitor do tutor



Opção de escurecer as telas dos estudantes



Função Vídeo Scan

Funções Opcionais


Bloqueio e mando a distância do teclado e do mouse



Imagem de um estudante ou tutor a um projetor



Adição de um notebook



Transmissão de 2 imagens para uma apresentação comparada



Conexão central para uma lousa interativa por USB



Inclusão de microscópios, câmara de documentos e visualizadores.



Opção de integração de dispositivos (Notebook, projetor com conexão VGA)



Função opcional para laboratórios de línguas



Funções avançadas no sistema



Accesso de tela e função de ajuda



Modo dupla tela (Um estudantecom 2 monitores
por estação de trabalho)



Modo duplo professor (2 professores em um aula)



Controle remoto

Todo o funcionamento ao toque de um
botão
Teclado de acordo à organização dos
assentos dos estudantes

Um sistema para cada tipo de aula
Estrela– maxima qualidade e funcionamento

Instructor

Satélite– Organição em grupos!

Instructor

Acoplamento de sistemas - Duas aulas conectadas em uma

Instructor 1

Instructor 2

Functional videodidact Systems - alternatives a preços razanáveis!

Transmissão de tela do instructor a todos os
estudantes e/ou projetor

Instructor

Transmissão de tela de um estudante ao tutor ou
um projetor

Instructor
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