Oplossingen voor
hybride onderwijs

Het hybride klaslokaal

Leerlingen volgen thuis de les

Het geven van digitaal onderwijs is zowel voor leraren
als leerlingen een flinke uitdaging. Goed beeld en geluid
zijn een voorwaarde om goed les te kunnen geven en
de les goed te kunnen volgen. Of leerlingen thuis de
les volgen of dat een leraar vanuit huis lesgeeft, onze
flexibele oplossing voorziet in beide scenario’s.

Kan een of meerdere leerlingen niet aanwezig zijn in het
klaslokaal, dan kunnen zij vanuit huis online deelnemen
aan de les. De leraar positioneert de camera in dat geval
op het statief en richt deze op het touchscreen, zodat
alleen de leraar en het touchscreen in beeld is.
De leerlingen kunnen de les nu live volgen en horen
en zien de leraar en het touchscreen tegelijk in beeld.

De klas in beeld

Onderwijs in ontwikkeling

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de leraar niet in
de klas aanwezig kan zijn of dat je de klas in beeld wilt
brengen. In dat geval kun je de camera met de handige
magnetische voet eenvoudig op het touchscreen
plaatsen. De hoogwaardige beeldkwaliteit (4K) en brede
kijkhoek van de lens zorgen er dan voor dat de klas goed
in beeld is. Op het touchscreen is de les of leraar groot
in beeld.

Het lesgeven op afstand vraagt om andere vaardigheden
en een mogelijke aanpassing van de gekozen onderwijs
vormen. Gelukkig sta je er niet alleen voor en helpen we
je graag op weg! Of je nu op zoek bent naar advies bij
de ideale opstelling in je klas of je graag je vaardigheden
wilt ontwikkelen op het gebied van Teams, Zoom of
Google, onze adviseurs helpen je graag op weg.
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Eenvoudig te plaatsen met
magnetische voet.

Draadloze Predia Speaker met
glashelder geluid

Tafelstatief geschikt voor de
Predia Cam

Statief geschikt voor de
Predia Cam

Predia Cam

Predia Speakerphone

Speciaal ontwikkeld voor
grootformaat schermen

Draadloze microfoon met
glashelder geluid

• B
 rede beeldhoek van de lens, waardoor iedereen goed

• U
 itgerust met 6 mic omnidirectional microphone array

in beeld is.

(radius 5 meter)

• Predia Cam is compatibel met (Predia) Touchscreens

• 5
 Watt speaker

• Volledig Plug & Play

• A
 ccuduur tot 8 uur

• Lensresolutie van 8 megapixels en framerate van 60 fps

• B
 luetooth (4.2 + EDR)

• Handige magnetische voet voor eenvoudige installatie

• O
 plaadbaar via USB type C of zelfs draadloos door NFC
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