
NOWOCZESNE NAUCZANIE

Tworzymy nowoczesne i niezawodne rozwiązania multimedialne, 
za pomocą których przybliżamy naukę, ułatwiamy prowadzenie 
zajęć dydaktycznych oraz współpracę pracowników uczelni.  

Nauczanie zdalne   

Współpraca na odległość  

Interaktywne rozwiązania cyfrowe 
dla edukacji przyszłości 



NAUCZANIE ZDALNE

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA

Nowe oblicze cyfrowej edukacji

Uniwersalna, rekonfigurowalna, z szerszym 
spektrum opcji do współpracy i nauki

Nowoczesne technologie w kształceniu na odległość takie jak streaming 
wykładów czy współpraca zdalna, jak pokazał czas pandemii, zostaną 
z  nami na dłużej, gdyż udowodniły swoją skuteczność. Wiodące 
światowe uczelnie już na wiele lat przed wirusem COVID-19 akcentowały 
istotę zdalnej formy kształcenia. Pandemia jedynie przyspieszyła 
konieczność zdobycia nowych umiejętności i utrzymania samodyscypliny 
w nowych okolicznościach w jakich znaleźli się studenci i wykładowcy.  
Problemem w skutecznej realizacji założeń była niedostatecznie 
rozwinięta technologia (sprzęt i oprogramowanie), która dziś jest już 
wystarczająco dopracowana i dostępna. Zadaniem uczelni jest posiadanie 
rozwiązań multimedialnych, pozwalających skutecznie realizować 
proces dydaktyczny niezależnie od okoliczności, bez ograniczania 
studentom możliwości samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy. 
Rozwój technologii pozwala uczelniom oferować studentom wybranych 
kierunków całkowicie niestacjonarny model nauki „na odległość”,  
co generuje dodatkowe dochody.

Możemy wyposażyć uczelnię w: 
• systemy do wideokonferencji obsługujące nawet kilkaset uczestników,
• systemy do nagrywania wykładów (obraz i dźwięk) i streamowania,
• monitory interaktywne umożliwiające dzielenie się efektami pracy online, 
• systemy do zdalnej dyskusji, wymiany opinii czy głosowania,
• systemy nagłośnienia,
• systemy automatycznego sterowania. 

Ekspansja nowych technologii, cyfryzacja zasobów bibliotecznych, 
praca projektowa w grupach, współpraca interdyscyplinarna czy dążenie 
do  optymalizacji kosztów utrzymania to czynniki przyczyniające się 
do  zmiany przeznaczenia przestrzeni bibliotecznej. Nowoczesna 
przestrzeń biblioteczna musi odpowiadać potrzebom nowych 
„internetowych” studentów. Przestrzeń biblioteczna stanowi bardziej 
miejsce pracy grup naukowych, funkcjonujących w ramach tzw. media 
room’ów, które do skutecznej współpracy potrzebują nowoczesnej 
technologii – profesjonalnych ekranów, intuicyjnego oprogramowania, 
współdzielenia danych między studentami i na forum grup projektowych.

Możemy wyposażyć bibliotekę na uczelni w:
• interaktywne monitory do prezentowania treści, interaktywne stoły,
• systemy bezprzewodowej współpracy i dzielenia treści,
• systemy nagłośnienia strefowego wraz z wygłuszeniem akustycznym,
• multimedialne kioski z cyfrowymi zbiorami bibliotecznymi 

i stanowiskami odsłuchowymi. 



SALE OBRAD  
I POMIESZCZENIA WYDZIAŁOWE 

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA –  
MIEJSCE WSPÓŁPRACY  
I INTERAKCJI

Efektywna praca kadry dydaktycznej, skuteczna 
komunikacja z oddziałami zamiejscowymi

Wymiana informacji z rożnych dziedzin, bardziej 
efektywne uczenie się, większa innowacyjność 

Technologia służy nie tylko wzrostowi efektywności nauczania, 
ale  również wspiera codzienne funkcjonowanie kadry dydaktycznej 
uczelni. Multimedia pozwalają lepiej organizować pracę poszczególnych 
wydziałów, szybciej komunikować się z oddziałami zamiejscowymi, 
aby przekazać stosowne wytyczne oraz sprawniej podejmować decyzje 
administracyjne mające wpływ na funkcjonowanie uczelni. Całość musi 
być zabezpieczona odpowiednimi narzędziami i protokołami sieciowymi, 
aby ustalenia z obrad nie trafiły w niepowołane ręce.

Możemy wyposażyć salę rady wydziału, salę obrad pracowników 
naukowych w: 
• systemy do dyskusji (przewodowe, bezprzewodowe) wraz z systemem 

do głosowania,
• systemy do rejestracji i archiwizacji obrad (nagranie i zapisanie  

na nośnikach),
• systemy do streamowania obrad,
• systemy wyświetlania treści w dużej skali np. videowall (ściana 

wielkoformatowa),
• systemy nagłośnienia do sali obrad,
• system do bezprzewodowej współpracy i udostępniania treści.

Nowoczesne uczelnie idą w kierunku tworzenia bezpiecznych 
i elastycznych przestrzeni wspólnych, z bogatym zapleczem 
technologicznym (najlepiej przenośnym). Takie przestrzenie w  łatwy 
sposób będą mogły być dostosowane pod konkretne grupy 
i   elastycznie konfigurowalne na  potrzeby różnych zastosowań. 
To przestronne, komfortowe i dobrze doświetlone strefy,  
gdzie można podzielić się informacjami z grupą, a także uzyskać 
wiadomości o wydarzeniach czy otrzymać komunikaty dotyczące 
bezpieczeństwa. W takich przestrzeniach uczelnia jest w stanie prowadzić 
aktywną komunikację ze studentami i wysyłać spersonalizowane 
komunikaty dotyczące istotnych wydarzeń na ich urządzenia mobilne.

Możemy wyposażyć nowoczesną przestrzeń wspólną na uczelni w: 
• system informacji wizualnej na monitorach LED – streaming aktualnych 

wydarzeń, informacje o wykładach, informacje administracyjne  
dla studentów, komunikaty ostrzegawcze,

• system nagłośnienia (nagłośnienie radiowęzłowe),
• mobilny sprzęt interaktywny wspierający pracę lub rozrywkę grup 

studentów,
• system bezprzewodowej komunikacji i współdzielenia treści 

z urządzeń mobilnych.



Jesteśmy ekspertami na rynku multimediów 
do zastosowań w sektorze edukacji. 

•
Współpracujemy z placówkami oświatowymi  

w ramach portalu edukacyjnego MWS. 
•

Zapewniamy wsparcie merytoryczne  
przy doborze rozwiązań dla uczelni. 

•
Projektujemy systemy odpowiadające  

potrzebom uczelni dziś i w przyszłości. 
•

Oferujemy pomoc w doborze najlepszego sprzętu – 
niezawodnego i prostego w obsłudze. 

•
Pomagamy w wykorzystaniu środków celowych  

do realizacji zakupów sprzętu audio-wideo. 
•

Doradzamy, jak uzyskać dofinansowanie dla uczelni. 

SYSTEMY WIDEOKONFERENCYJNE • STREAMING I NAGRYWANIE TREŚCI • MONITORY INTERAKTYWNE  
BEZPRZEWODOWA WSPÓŁPRACA • NAGŁOŚNIENIE I ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ  

TREŚCI INFORMACYJNE I PROJEKCJA • AUTOMATYCZNE STEROWANIE SYSTEMAMI AV

PROJEKTUJEMY SYSTEMY AV W OPARCIU O PROFESJONALNE I CENIONE NA RYNKU MARKI

I WIELE INNYCH
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