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Moderní výuka
i z domu

Zřejmě již máte určitou zkušenost s výukou na dálku
pomocí notebooku a některé z komunikačních platforem
(Microsoft Teams, Webex, Zoom, Google, Skype apod.).
UŽ TEDY VÍTE, CO VÁM V TAKOVÉM PŘÍPADĚ TUTO PRÁCI
MŮŽE ZJEDNODUŠIT A ZPŘÍJEMNIT.
Většina notebooků totiž nedisponuje kvalitní kamerou
a mikrofonem ani nezajistí dostatečně dobrý zvuk.
Proto jsme shromáždili požadavky z mnoha škol, popsali je v 5 typických situacích a navrhli ideální řešení,
šitá na míru každé z nich.
Pomůžeme vám doplnit již zakoupené notebooky a aplikace o kvalitní certifikované periferie, rozšiřující
možnosti a kvalitu výuky a zvyšující komfort práce. Zajistíme komplexní řešení včetně realizace, zaučení
i pozáručního servisu. Řešení představíme formou webináře na www.joyce.cz/vyukazdomu.
situace

1

UČITEL ANI ŽÁCI NEMOHOU BÝT VE ŠKOLE
Učitel potřebuje komunikovat se svými žáky, kterým sdílí probíranou látku,
a přitom chce být dobře viděn a slyšen. Pedagogům velmi pomůže
kvalitní kamera a náhlavní souprava se speciálním mikrofonem,
který odfiltruje rušivé zvuky z domácnosti.

Komunikace přes JAKOUKOLI PLATFORMU

(Skype, Google, Zoom, Microsoft Teams, Webex, Yealink Meeting atd.)

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

kamera s mikrofonem Yealink UVC30 Desktop
+ náhlavní souprava MRD-800BTD

situace

2

ČÁST ŽÁKŮ NEMŮŽE BÝT VE ŠKOLE
Učitel vyučuje ze své třídy a potřebuje psát, malovat či ukazovat na tabuli.
Žáci, kteří nemohou být ve třídě a účastní se výuky z domova, tak potřebují
dobře vidět na tabuli a slyšet výklad vyučujícího. A ideálně by učitel měl
kvalitně slyšet dotazy žáků připojených vzdáleně.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

videokonferenční sada Yealink UVC30-CP900-BYOD (kamera, reproduktor
s mikrofonem a kabelový hub pro připojení k notebooku). Připojení je jednoduché – plug&play tzn. bez zbytečných manuálních instalací a nastavování.
+ náhlavní souprava MRD-805USB

Komunikace přes JAKOUKOLI PLATFORMU

(Skype, Google, Zoom, Microsoft Teams, Webex, Yealink Meeting atd.)

situace

3

ŽÁCI NEMOHOU BÝT VE ŠKOLE, UČITELÉ ANO
Učitel vyučuje ve své třídě a žáci jsou doma. Pro kvalitní výuku,
která co nejvíce připomíná klasickou vyučovací hodinu, potřebuje
učitel své žáky vidět i dobře slyšet a být dobře viděn on sám i tabule,
kterou někdy potřebuje používat. Díky nabízenému řešení máte
vše v jednom, takže i instalace je jednoduchá a rychlá.

Komunikace přes PLATFORMU
MICROSOFT TEAMS a YEALINK MEETING

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

videokonferenční endpoint Yealink VC200/VC210
+ velký displej na mobilním stojanu, případně i menší monitor

situace

4

ŽÁCI JSOU VE ŠKOLE, ALE UČITEL JE DOMA
Učitel je v domácí karanténě, jeho žáci chodí do školy. Učitel je vybaven notebookem
s kamerou. Žáci ve třídě vidí učitele a prezentaci prostřednictvím projektoru. Učitel žáky vidí
a slyší díky kvalitní kameře a mikrofonu, které jsou umístěny ve třídě.

Komunikace přes PLATFORMU
MICROSOFT TEAMS a YEALINK MEETING

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

videokonferenční endpoint Yealink VC210/MVC800 (dle velikosti třídy)
+ náhlavní souprava MRD-890BTD
+ kamera s mikrofonem Yealink UVC30 Desktop

situace

5

POTŘEBUJI POŘÁDAT PORADY, ALE UČITELÉ JSOU DOMA
Řediteli chybí efektivní porady vedení nebo učitelského sboru. V ředitelně
či sborovně může být nainstalováno videokonferenční řešení s velkým
displejem a kvalitní kamerou. Vše může být umístěno na mobilním stojanu
umožňujícím případné snadné přemístění do jiných místností.

Komunikace přes PLATFORMU
MICROSOFT TEAMS a YEALINK MEETING

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

videokonference Yealink MVC800/VC800
+ velký displej na mobilním stojanu

NEMÁTE ŽÁDNÝ SYSTÉM PRO KOMUNIKACI?

Pokud zatím nemáte žádné videokonferenční řešení nebo používáte neplacenou aplikaci,
Komunikace přes PLATFORMU
která vám nevyhovuje, nabízíme vám nasazení platformy YEALINK MEETING.
YEALINK MEETING
S ní dokážete pokrýt potřeby naznačené v 5 výše uvedených, i dalších situacích.
K práci pak můžete používat neplacené aplikace pro notebooky, tablety i chytré telefony nebo zakoupit do tříd, kabinetů, sboroven či ředitelny
i kvalitnější řešení, než která dokáže notebook zajistit (kamery, reproduktory s mikrofony, videokonference ovládané tabletem aj.).

Veškeré videokonferenční produkty značky Yealink jsou certifikované pro Teams společností Microsoft.
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