nowoczesna, zintegrowana chmura edukacyjna dla e-edukacji!

Documaster Campus to zintegrowany, kompleksowy system informatyczny (chmura
edukacyjna) wspomagający nowoczesną edukację. Umożliwia gromadzenie
i dystrybucję materiałów edukacyjnych (zdigitalizowane książki, materiały własne
nauczycieli oraz uczniów, zapis treści – informacji z tablic interaktywnych, itd.).
Obejmuje urządzenia wielofunkcyjne oraz platformę internetową, pozwalając uczniom,
nauczycielom na wyjątkowo łatwy dostęp do treści z dowolnego miejsca z dostępem
do internetu, przez dowolny interfejs (tablet, telefon komórkowy, komputer itp.).
Umożliwia również dostęp do profesjonalnych usług drukowania, skanowania
i kopiowania materiałów na samoobsługowych, kolorowych urządzeniach
wielofunkcyjnych.
Podniesienie efektywności edukacji
Documaster Campus pozwala łatwo dzielić się wiedzą, przez co
wydatnie podnosi wydajność i jakość kształcenia. Pozwala
nauczycielom bardzo łatwo tworzyć własne materiały do zajęć,
podręczniki, czy wykłady, a uczniom pozwala na bardzo łatwy dostęp
do zgromadzonych treści, które też samodzielnie mogą zamieszczać.
Documaster Campus to technologia realizująca najnowsze wytyczne
metodyków nauczania w kontekście efektywności przyswajania
wiedzy i zdobywania umiejętności.

www.documaster.pl

Documaster Campus
Obniżenie kosztów edukacji
System Documaster Campus umożliwia szerokie korzystanie z darmowych e-book’ów, podręczników, skryptów
i wykładów. Oferuje tani druk na żądanie materiałów własnych, podręczników, książek i ćwiczeń (24/7/365 )– również
z rozliczeniem praw autorskich ich twórców.
Umożliwia wydruk tylko aktualnie potrzebnych fragmentów publikacji a drobne płatności (kilka, kilkanaście groszy)
mogą być rozłożone systematycznie przez cały rok szkolny w zależności od ilości drukowanych, skanowanych lub
kopiowanych prac.

Documaster Campus to m.in również
• Łatwe dostosowanie programu nauczania do

• Praca grupowa on-line nauczycieli i uczniów nad

poziomu poszczególnych uczniów lub ich grup w

wspólnym projektem oraz integracja z popularnymi

zależności od osiąganych postępów w nauce,

usługami do pracy w chmurze.

zaangażowania i zainteresowań (tzw. kastomizacja).
• Zintegrowana platforma e-learningowa
• Możliwość stworzenia przez nauczycieli własnych,

umożliwiająca uczniom odtwarzanie przygotowanych

indywidualnych materiałów do lekcji, ćwiczeń, prac

lekcji przez nauczycieli bezpośrednio w intuicyjnym

domowych itp. i przekazanie ich uczniom.

interfejsie WWW Documaster Campus.

• Możliwość zintegrowania szkół z zasobami

• Wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie

bibliotecznymi wyższych uczelni a tym samym

efektu wykluczenia cyfrowego – wszyscy uczniowie

korzystanie przez uczniów i nauczycieli z wiedzy

mają równy dostęp do wiedzy oraz mają możliwość

najwyższej jakości.

korzystania z najnowszej technologii.

Informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą handlową.
Specyfikacja techniczna oraz wygląd prezentowanych
produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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