
Software de gestão para a sala de aula

UNI_NET Classroom

A interactividade na sala de aula é um tema central na educação. Para além
de quadro interactivo, videoprojector e computadores a sala deve estar
equipada com um software de gestão que possibilite a interacção entre
alunos e professor.
Demonstrar, monitorizar, controlar, bloquear, são algumas das funções
que este software permite fazer para uma gestão em tempo real da sala
da aula.

Sem configuração
Não necessita de configurar a rede; o “UNI_NET Classroom” detecta
automaticamente todos os computadores ligados.

Monitorização
Através da visualização remota, monitorize em tempo real o ecrã dos
computadores dos seus alunos.

Demonstração EC
Partilhe o seu ecrã com os seus alunos. Este modo de apresentação permite
mostrar o conteúdo do seu ecrã nos computadores dos alunos, bloqueando
o rato e teclado de cada um durante a apresentação, para que desta forma
prestem atenção.

Demonstração Janela
Partilhe o seu ecrã com os seus alunos em janela. O seu ecrã aparece numa
janela no computador do aluno. Este pode alternar entre janelas e continuar
o seu trabalho.

Interacção
A partir do seu computador e através do controlo remoto, facilmente
interage com todos os alunos, podendo intervir e ajudar sempre que for
necessário.

Bloquear
Bloqueie instantaneamente todos os ecrãs, teclados e ratos dos alunos.
Com esta opção consegue rapidamente captar a atenção dos alunos.

Mensagem de Texto
Comunique com os seus alunos através de mensagens de texto. Permite
abrir uma caixa de diálogo para criar debates por escrito ou dar assistência
a um aluno em particular.

Desligar computadores
No final da aula desligue de uma só vez todos os computadores dos alunos.
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Disponível

* Funcionalidade disponível para um ou vários computadores.

Requisitos mínimos:

PC aluno
Processador: Pentium III a 1Ghz (ou similar)
Memória: 256MB
Disco: 50MB livres

PC Professor
Processador: Pentium IV a 1.5Ghz (ou similar)
Memória: 512MB
Disco: 50MB livres

Compatível com Windows XP / Vista / 7, Linux e Mac OSX.

Licenciamento:

Licença de instalação múltipla para vários computadores, estando
disponível a utilização por todos os professores e alunos da
comunidade escolar.

Updates/Upgrades gratuitos disponíveis a todos os utilizadores.

Software, manuais e conteúdos disponíveis em Português.

Consulte-nos
Tel. +351 224 507 420
Fax +351 224 507 429
Email marketing@nautilus.pt

www.uninet.pt

Gestão da Sala de Aula
Demonstração em Ecrã Completo*
Demonstração em Janela*
Demonstração do Aluno
Bloquear / Desbloquear*
Mensagem de texto*
Ajustar / Alinhar
Vista automática
Mostrar computador*
Esconder computador*
Desligar*
Terminar sessão*
Reiniciar*
Visualização remota
Controlo remoto
Executar comandos
Actualizar*
Trocar de sala de aula
Capturar ecrã instantâneo*

Gestão de Conteúdos
Adicionar ficheiros
Abrir ficheiros
Remover ficheiros

Gestão de Perfis
Novo perfil
Abrir perfil
Abrir perfil pré-definido
Duplicar perfil
Criar cópia de segurança do perfil
Definições do perfil

Gestão de Elementos:
Escola, Disciplina, Turma (Aluno), Sala de aula

Adicionar elemento
Visualizar informação do elemento
Editar informação do elemento
Remover elemento
Arrastar elementos
Copiar elementos (turmas)

Gestão de Chamadas
Fazer chamada para iniciar aula
Fazer chamada com fotografia
Procurar computadores

Gestão de Actualizações
Ver actualizações disponíveis
Actualizações automáticas
Actualizar agora!

Transferência de Ficheiros
Envio de ficheiros para um ou mais alunos
Recolha de ficheiros de um ou mais alunos

Sumários
Inserção e edição de sumários
Histórico de sumários da turma
Calendário Escolar

FUNCIONALIDADES  V 1.4.1
Exercícios

Gestão de exercícios
Envio de exercícios para um ou mais alunos
Recolha de exercícios de um ou mais alunos
Correcção automática da escolha múltipla
Envio da correcção para um ou mais alunos
Demonstração de resultados

Quadro branco
Desenhar no quadro branco

Conversação
Iniciar conversação com os alunos

Importar / Exportar Dados
Importar ou exportar dados no formato .csv

Ligação de Rede
Rede wireless

Dispositivos Móveis
Integração com dispositivos móveis

FUNCIONALIDADES  V 1.4.1
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