ONDERWIJZEN EN TRAINEN

BRING YOUR OWN DEVICE

ALLE SMARTPHONES, TABLETS EN COMPUTERS AAN ELKAAR KOPPELEN TOT ÉÉN INTERACTIEVE LESOMGEVING

Tablets en all-in-one pc’s nemen een steeds prominentere plaats binnen onderwijs en training in. Daarnaast heeft iedereen
tegenwoordig wel een smartphone, tablet of laptop in bezit. Al deze apparaten kunnen aan een digitaal schoolbord, maar ook
aan elkaar gekoppeld worden. Zo ontstaat er één interactieve onderwijsomgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een quiz afnemen, stemmingen houden, oefeningen maken of peilen hoe cursisten de training vonden… het is in een handomdraai geregeld.
Bovendien bevorderen Bring Your Own Device-toepassingen een actievere deelname en zorgen ze voor meer enthousiasme.

BRING YOUR OWN DEVICE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
3-IN-1 TABLET
Dit is niet alleen een tablet, maar ook een volwaardige Windows laptop. U kunt er direct mee aan
de slag. Er is met meerdere gebruikersaccounts op te werken. Erg handig als niet iedereen een
eigen tablet heeft. De accu gaat probleemloos de hele lesdag mee en een hoogwaardige camera
zorgt voor haarscherpe foto’s en video-opnames. Met deze camera kunt u ook eenvoudig op afstand communiceren. Bij de 3-in-1 tablet kunt u een koffer nemen, waarin u tot 16 tablets tegelijk
bewaart en oplaadt.
ALL-IN-ONE PC
De all-in-one pc is speciaal afgestemd op lessituaties. In een handomdraai is deze 21,5” pc een
tablet waaraan meerdere leerlingen tegelijk kunnen werken. En daarmee zijn de toepassingsmogelijkheden groot. De all-in-one pc is ideaal voor coöperatieve werkvormen. Het apparaat
is gemakkelijk mee te nemen en overal te gebruiken, want de monitor en desktop zijn namelijk
samengevoegd. Dit bespaart niet alleen energie, maar is ook heel praktisch.

CONNECT SOFTWARE
Eersteklas interactie met een digitaal schoolbord. Een quiz afnemen, stemmingen houden of
samen een mindmap maken met behulp van tablets, pc’s of smartphones? Dit kan met de speciale connect software. Vanaf een eigen pc of touchscreen stuurt u afbeeldingen en oefeningen
naar het apparaat van leerlingen of cursisten. Nadat ze de opdracht hebben gemaakt, sturen ze
de oplossingen weer terug. Om de oplossing klassikaal te bespreken, kunt u alles samen in beeld
brengen op het touchscreen. Live meekijken vanaf afstand om te zien hoe er gewerkt wordt, is ook
mogelijk. Zo kunt u direct gerichte hulp bieden.

DE VOORDELEN VAN BRING YOUR OWN DEVICE
- Actievere deelname
- Meer plezier
- Bevordert samenwerking
- Zeer veel toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor alle devices met wifi

AENC.

WE ALL NEED CONNECTION

