CASE STUDY

Laboratorario Multimídia de Odontologia

Laboratório Multimídia de Odontologia com 42 estações de trabalho na Universidade Hospital Heidelberg
Em vários laboratórios odontológicos da Universidade Hospital Heidelberg ( Na Alemanha), odontólogos são
trenados nas estações de trabalho de simulação.
Cada estação de trabalho está equipada com um computador e um monitor; além disso, o laboratório possui
grandes displays.
Em função do melhoramento da qualidade da educação, foi instalado videodidact multimídia-system. O sistema
permite que as imagens do PC do tutor ou da câmara do microscópio ou das câmaras inter-orais, sejam
transmitidas em tempo real às estações de trabalho e os displays do laboratório.
Ao mesmo tempo, é possível a transmissão de som desde um microfone aos áudio-fones e os alto-falantes.
Assim, são garantidas e asseguradas as melhores condições de visibilidade em cada estação de trabalho.
Diferentes funções didáticas apoiam ao tutor em um processo bem-sucedido de aprendizagem.
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Características
•

Transmissão de tela de/cada estação de trabalho

•

Transmissão de tela de/cada estação de trabalho

•

Transmissão de tela de um PC ou da câmara de um
microscópio.

•

Transmissão de tela a display/projetor

•

Operação duplo tutor ( 2 estações de trabalho de
professores)

•

Transmissão de som por áudio-fones ou alto-falantes

•

Transmissão dos sinais DVD/TV

•

Transmissão em tempo real e sem nenhum atraso

•

Projeções simultâneas de dos fontes de sinal

•

Integração de um notebook adicional

•

Modo dupla tela ( 2 monitores por estação de trabalho

•

Controle remoto sem fio

Vantagens
•

Fácil manobrabilidade ao toque de um botão

•

Transmissão direta em tempo real ( Sem atraso)

•

Perfeita qualidade de tela em alta resolução

•

Independente do software ou hardware em uso

•

Alta segurança e fiabilidade operacional
Algumas de nossas referências:

Multimedia-Dental-Lab systems em tecnologia VGA
ou digital (DVI, HDMI, Display Port)!

•

University Hospital Heidelberg, Alemanha

•

University of Otago, Nueva Zelândia

•

University Regensburg, Alemanha

•

Jazan University, Árabia Saudita

•

University Frankfurt, Alemanha

•

University Göttingen, Alemanha

•

University ULG Liege, Bélgica

•

University Gießen, Alemanha

•

University ZFZ Stuttgart, Alemanha

•

Danube Private University Krems, Austria
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