ONDERWIJZEN EN TRAINEN

MEEKIJKEN EN OPNEMEN

UW LES LIVE LATEN ZIEN IN ANDERE RUIMTES, STREAMEN OP INTERNET, OF AUTOMATISCH OPNEMEN EN ARCHIVEREN
Studenten of cursisten kunnen veel leren door in de praktijk mee te kijken, maar mogen niet altijd in de betreffende ruimte
aanwezig zijn. Een meekijkruimte biedt dan uitkomst. Live beeld en geluid zorgen ervoor dat niemand iets hoeft te missen en er
kunnen direct vragen gesteld worden. Daarnaast is alle video en audio content naar het internet te streamen, zodat een deelnemer die niet aanwezig is, real time óf op een later tijdstip mee kan kijken en luisteren. Dankzij internet streaming zijn ook allerlei
e-learning toepassingen zoals onderwijs- en bedrijfsopleidingen mogelijk. Het lesmateriaal is altijd en overal beschikbaar.
MEEKIJKEN EN OPNEMEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
MEEKIJKEN EN -LUISTEREN
Haarscherpe beelden vanuit bijvoorbeeld een operatiekamer weergegeven in een meekijkruimte.
Via een dome camera kunnen studenten gewoon live meekijken terwijl de artsen ongestoord hun
werk kunnen doen. Dankzij een real time audioverbinding kan de docent uitleg geven en kunnen
studenten vragen stellen.

STREAMEN EN ARCHIVEREN
Stream alle beeld- en geluidopnames naar het internet en communiceer online met iedere
gewenste doelgroep. Elke, al dan niet geautoriseerde, geïnteresseerde kan live of op een later
tijdstip de aangeboden content zien en horen. Alle live streams worden namelijk automatisch
opgeslagen en gearchiveerd. Indien gewenst op een eigen internetportaal, opgemaakt in eigen
huisstijl.
E-LEARNING
Dankzij e-learning is uw lesmateriaal altijd en overal beschikbaar. Bied uw studenten en cursisten de mogelijkheid om live of op een later tijdstip uw lessen, colleges, trainingen en cursussen
te volgen. Toon niet alleen de lesstof, maar ook de docent, trainer of medestudenten. E-learning
toepassingen brengen flexibiliteit, besparingen in reistijd en –kosten en maken bovendien leren
on demand mogelijk.
VAST OF MOBIEL
Meestal integreren wij de dome camera’s en microfoons in uw ruimtes. Maar wij leveren ook mobiele streaming oplossingen. Het kan zijn dat u geen budget heeft om in meerdere ruimtes een set
te installeren. Of u maakt niet zo vaak gebruikt van streaming, waardoor u het niet nodig vindt om
een vaste set te installeren. Dan is een mobiele oplossing een goede keuze voor u.

DE VOORDELEN VAN MEEKIJKEN EN OPNEMEN
- Geen verstoring in de praktijkruimte
- Plaats- en tijdonafhankelijk
- Groter bereik
- Lesstof altijd beschikbaar
- Kosten- en tijdbesparingen

AENC.

WE ALL NEED CONNECTION

