®

Sistemas videodidact
para treinamento e conferências

Apresentações efetivas!
Transmissão de tela ao toque de um botão até 90 monitores ou displays
Transmissão de tela em alt as resoluções (1920x1200), na melhor qualidade e sem atraso
Condições ótimas de visibilidade em todas as estações de trabalho, mesmo assim nas últimas filas
Possibilidade de integrar um projetor e um notebook adicional ao PC instrutor
Manuseio fácil e intuitivo com só 6 botões
100% independente do Hard- software usados
Não gera interferência como os recursos da rede
Sem custos de manutenção administração ou de
atualizações
Alta fiabilidade e segurança operacional
Ideal para...
... treinamento e apresentaç ões
... apresentações em trade shows
...auditórios e salas de leitura

Funções

PROJ. NOTEB.

Transmite a imagem do notebook diretamente ao projetor

PROJ. INSTR.

Mostra a tela do instrutor no projet or

NOTEBOOK

A tela do notebook pode ser transmitida a todos os
estudant es

BLANK

Todos os monitores ficam em negro
Exceção: A tela do instrutor pode ser ainda visibilizada no
projetor

VIDEO OFF

Posição básica- todas as funções são desligadas

INSTR.

Transmissão de tela do instrutor (Tela principal)

videodidact® Show teclado
a maneira fácil de apresentar!

A solução para as salas de conferência com notebooks!
Transmissão em tempo real at é 90 notebooks ou PC’s ou ao projetor
Apresentações individuais ao toque de um botão- sem a conexão de cabos
De fácil e rápida instalação
100% Independiente de qualquer hard- software em uso e do sistema operativo
Não gera interferência como os recursos da rede
Sem custos de manutenção administração ou de atualizações
Alta fiabilidade e segurança operacional

Ideal para...
...Salas de conferência, cent ros de conferência e exposições de
comercio
...Aulas de classe IT/ aulas de treinamento IT
...Salas de reuniões de empresas e hot éis

Funções

Transmissão de tela do estudante ao professor, instrutor, projet or ou
display ( na qualidade original)

O professor pode ver a tela de cada estudante no seu monitor

Opcional: transmissão de voz por áudio-fones e alto falantes

Opcuinal: Conexão central para lousas interativas (Conex ão USB para cada P C ou Notebook)

videodidact® View teclado
Apresentações individuais de alta qualidade!

Uma linha de produtos- aplicações versáteis!

Os sistemas videodidact se destacam pelas funções didáticas e variadas que oferecem.
Os sistemas são desenvolvidos para a transmissão em tempo real e em alt as resoluções
Os sistemas videodidact é uma ferramenta perfeita para os instrutores, professores ou quem
precisar as melhores condições de visibilidade nas aulas IT, ganhando a atenção dos
estudant es, ao criar uma classe dinâmica e de alta qualidade.

videodidact® Controle de Lousas interativa s

videodidact® controle de lousa s interativas permite a conex ão central de uma lousa interativa a través de US B
(independente do modelo)
Ao toque de um botão, a lousa interativa pode ser conectada ao PC do instrutor ou ao PC de qualquer estudante.

videodidact® AudioLine

Com videodidact® AudioLine as aulas podem s e tornar laboratórios de línguas. O professor pode transmitir voz
(interna áudio-fones) a cada estudante, a todos ou (externa) a través de alto falantes.

videodidact® systems apoiam Miles de professores no mundo em pro de uma aprendizagem inteligente.

EBS Euchner Büro– und Schuls ysteme GmbH • Ernst-Leitz-Str. 3 • 63150 Heusenstamm • Ger many
Phone.:+49 (0)61 04 - 33 13 • Fax:+49 (0)61 04 - 17 83 • www.videodidact.com • info@ebs-euchner.com

