rozwiązania dla dokumentów

Nowoczesna, zintegrowana
platforma dla e-edukacji!

Documaster Campus
Documaster Campus umożliwia gromadzenie i dystrybucję publikacji (zdigitalizowane
książki, czasopisma, itd.) oraz pozwala studentom, wykładowcom i pracownikom uczelni na
dostęp do usług skanowania, drukowania, kopiowania i OCR’owania zasobów.
Zaimplementowana w systemie wyszukiwarka umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła
lub informacji w zdigitalizowanych zbiorach uczelni podłączonych do systemu.

Podniesienie efektywności edukacji
Documaster Campus pozwala łatwo dzielić się
wiedzą, przez co wydatnie podnosi wydajność i
jakość kształcenia. Pozwala wykładowcom tworzyć
materiały edukacyjne do zajęć. Umożliwia tworzenie
podręczników i wykładów, materiałów do ćwiczeń,
zarządzanie prawami dostępu do tych zasobów oraz
bezpośredni wydruk wybranych publikacji lub ich
części na urządzeniach drukujących.
Documaster Campus jest zgodny z najnowszymi
zaleceniami metodyków nauczania łącząc obraz –
pierwotny język człowieka – z nowoczesnymi
technologiami.

www.documaster.pl

Documaster Campus
Obniżenie kosztów edukacji
System Documaster Campus umożliwia szerokie
korzystanie z darmowych e-book’ów, podręczników,
skryptów i wykładów.
Oferuje szybki i tani druk na żądanie podręczników,

• Documaster Campus to urządzenia wielofunkcyjne oraz portal internetowy - studenci,
wykładowcy i pracownicy uczelni mają dostęp do
profesjonalnych usług skanowania, OCR’owania,
drukowania i kopiowania 24/7.

książek i skryptów - również z rozliczeniem praw
autorskich ich twórców.
Umożliwia wydruk tylko potrzebnych fragmentów
publikacji w miarę aktualnych potrzeb, a płatności
mogą być rozłożone na cały rok akademicki.

• Wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie
efektu wykluczenia cyfrowego – wszyscy studenci
mają równy dostęp do wiedzy oraz mają możliwość
korzystania z najnowszej technologii.

• Dostosowanie programu nauczania do

• Praca grupowa on-line wykładowców lub

indywidualnych potrzeb studentów - różnicowanie

studentów nad wspólnym projektem – zdalna edycja

materiałów oferowanych studentom w grupie.

dokumentów z wzajemnym podglądem pulpitów.

• Zintegrowana platforma e-learningowa

• Zmaksymalizowanie efektywności przyswajania

umożliwiająca uczniom odtwarzanie przygotowanych

wiedzy - dzięki skorelowanemu wykorzystaniu

lekcji przez nauczycieli bezpośrednio w intuicyjnym

najnowszych technologii i metod nauczania.

interfejsie WWW Documaster Campus.
• Szkolenia dla wykładowców z metodyki
efektywnego nauczania z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
Informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą handlową.
Specyfikacja techniczna oraz wygląd prezentowanych produktów
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Lucyna Wilk-Dacewicz
tel. +48 71 78 48 108
tel. kom. +48 661 923 106
e-mail: lucyna.wilk@euroimpex.pl

www.documaster.pl
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