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Přední průkopník – 
od roku 1961

Společnost Sanako je průkopníkem v oblasti jazykových laboratoří a softwaru pro výuku 
cizích jazyků. Svou činnost jsme zahájili v roce 1961, kdy vznikla naše první jazyková 
laboratoř pod naším bývalým názvem „Tandberg Educational“. Tím započala revoluce 
na poli vzdělávacích technologií v oblasti jazykového vzdělávání. Od té doby integrace 
technologií do výuky a učení se cizích jazyků výrazně ovlivnila způsob výuky a učení 
se cizích jazyků, podpořila efektivitu, zvýšila zapojení studentů a zlepšila jejich studijní 
výsledky.

Základní myšlenkou společnosti Sanako bylo pomáhat lidem plynule hovořit novými 
jazyky. A i v současné době zůstává jádrem všeho, co děláme. Věříme, že v jazykových 
dovednostech se skrývá skutečná síla – pomáhají lidem komunikovat s mezinárodním 
publikem a podporují otevřenější a důvěryhodnější společnost. Schopnost mluvit jinými 
jazyky, rozumět jim a hledat informace v jiných jazycích než pouze v rodném jazyce otevírá 
jednotlivcům zcela nový svět.

Proto je posláním společnosti Sanako přinášet větší svobodu a perspektivu jednotlivcům 
i organizacím tím, že bude pomáhat učitelům cizích jazyků na celém světě vyučovat cizí 
jazyky lépe a efektivněji.

Za dobu naší více než 60leté existence jsme se postupně vyšplhali až na vrchol a zajistili 
si vedoucí postavení na trhu. Máme zákazníky ve 114 zemích a více než 50 000 učeben 
využívá řešení společnosti Sanako, jež pomáhají učitelům cizích jazyků zlepšovat jazykové 
dovednosti jejich studentů.

To znamená, že již desítky milionů lidí na celém světě získaly část svých jazykových 
znalostí s využitím řešení Sanako.

Klíčovým faktorem podílejícím se na tomto úspěchu byla skutečnost, že pedagogický 
a technologický přístup společnosti Sanako je záměrně založen na celosvětově uznávaných 
finských modelech výuky. Společnost Sanako má totiž své sídlo ve finském Turku.

www.sanako.com1
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Jak společnost Sanako 
pomáhá školám 
a univerzitám

Digitální jazykové laboratoře a softwarová řešení společnosti Sanako jsou navrženy tak, 
aby profesionálním učitelům cizích jazyků pomáhaly optimalizovat a zefektivnit výuku 
cizích jazyků. Pomocí našich nástrojů mohou pedagogové snadno zadávat jazykové 
aktivity a individualizovat svůj přístup k výuce pro jednotlivé studenty a skupiny studentů. 
Zaměřujeme se na to, abychom studentům pomohli plynule ovládat nové jazyky a připravili 
je do života zejména tím, že zlepšíme jejich dovednosti v oblasti mluveného projevu 
a výslovnosti.

Přínosy řešení společnosti Sanako pro školy a univerzity

 • Zlepšení dovedností studentů v oblasti mluvení, poslechu, čtení a psaní

 •  Důležité sebehodnocení prostřednictvím nahrávání mluveného projevu 
a jednotlivých cvičení studentů

 • Možnost přizpůsobení individuálním potřebám studentů

 •  Méně času potřebného k organizaci a realizaci cvičení – více času na procvičování

 •  Přechod od pasivního k aktivnímu učení

 •  Lepší výsledky učení a lepší známky pro studenty

 •  Zlepšení celkových výsledků testů v rámci jazykové katedry

 •  Zajištění atraktivnějšího a více motivujícího prostředí pro výuku cizích jazyků pro 
studenty

 •  Příprava vašich studentů na reálné situace při mluvení a používání cizích jazyků

www.sanako.com3



Co nabízíme a slibujeme zákazníkům?

Pro studenty

 • Motivující způsob učení

 • Lepší studijní výsledky

Pro pedagogy

 • Snadná a efektivní výuka

 • Větší motivace studentů

Pro instituce

 • Vyšší kvalita vzdělávání

 • Dynamičtější kultura a konkurenceschopnost

Pro národy

 • Lepší jazykové znalosti budoucích odborníků

 • Národní konkurenční výhoda
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Proč zvolit společnost Sanako?

Spolehlivost: Společnost Sanako je známá svými spolehlivými produkty. Naše řešení jsou 
vnímána jako vysoce kvalitní a velmi spolehlivá.

Obliba mezi profesionálními učiteli cizích jazyků: Společnost Sanako nabízí nejoblíbenější 
profesionální řešení pro výuku cizích jazyků vedenou učitelem. Naše řešení používá více 
než 50 000 učeben po celém světě.

Vyvinuto ve spolupráci s finskými učiteli: Naše řešení jsou vyvinuta ve spolupráci 
s finskými učiteli a do pracovních plánů, které naše produkty nabízejí učitelům, zahrnujeme 
aspekty finského pedagogického systému.

Certifikace ISO-9001 a ISO-14001: Vysoce kvalitní organizace s důvěryhodnými certifikáty 
ISO pro systém řízení kvality (ISO-9001) a systém environmentálního managementu 
(ISO-14001).

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

www.sanako.com5



PRODUKTY



Sanako 
Study
Softwarová 
jazyková laboratoř 
podporující 
efektivní výuku 
cizích jazyků

Zajištění lepších programů výuky cizích jazyků pro střední 
a vysoké školy!

Sanako Study je nejoblíbenější a nejpoužívanější softwarová jazyková laboratoř na 
středních školách, vysokých školách a univerzitách po celém světě. Sanako Study používají 
prestižní a špičkové vzdělávací instituce, jako jsou Texas Tech University a California State 
University v USA, University of Leeds ve Velké Británii a tisíce dalších škol a univerzit.

Se softwarem Sanako Study už nenarazíte na problém v podobě velikosti třídy, omezeného 
času a různých rušivých vlivů. Stejně snadno, jako byste učili jednoho studenta, můžete 
umožnit celé třídě účastnit se smysluplných aktivit. Tímto způsobem budete moci 
efektivně využít vymezený čas a zachováte si plnou kontrolu nad činnostmi studentů. Se 
softwarem Study máte k dispozici všechny nejčastěji používané aktivity pro výuku cizích 
jazyků pouhými několika málo kliknutími myší. Předdefinované pracovní plány umožňují 
všestrannou a efektivní výuku kombinující mluvení, poslech, multimediální obsah a psaný 
text.

Naši zákazníci uvedli, že jakmile začali používat Sanako Study ve svých programech výuky 
cizích jazyků, dokázali snadno zlepšit výsledky svých studentů až o 30 %.
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Sanako Study jsme si vybrali, protože jsme chtěli vytvořit 
komunikativní výukové prostředí orientované na studenty. 
Software Study umožňuje pedagogům i studentům plynule 
přecházet z jedné aktivity na druhou. Kromě toho nabízí také 
pedagogům možnost zaznamenávat a ukládat písemné práce, 
zvukové odpovědi a konverzace studentů.

Raymond Cepko,  
specialista jazykové laboratoře na univerzitě v Tampě, USA

Co říkají učitelé?

Další informace získáte na našich webových 
stránkách na adrese https://sanako.com/study/ 

Důležitá fakta:

 • Sanako Study je softwarová aplikace pro systém Windows, kterou lze nainstalovat 
na školní počítače a proměnit jakoukoli počítačovou učebnu nebo skupinu 
notebooků se systémem Windows na specializované prostředí pro výuku cizích 
jazyků

 • Nejvhodnější pro žáky ve věku od 14 let

 • Velmi oblíbená mezi středními a vysokými školami

 • Používána při prezenční výuce v učebně

 • Vhodná pro výuku jakéhokoli cizího jazyka, uživatelské rozhraní je k dispozici ve 
většině moderních jazyků

 • Ideální pro procvičování a správu zkoušek

St
ře

do
šk

ol
sk

é/
vy

so
ko

šk
ol

sk
é 

vz
dě

lá
vá

ní

8

Specializovaná řešení pro výuku cizích jazyků navržená pro moderní učitele cizích jazyků



Sanako Study
Výukové aktivity a moduly

Pestrá škála předdefinovaných aktivit pro výuku cizích jazyků

Sanako Study je špičková softwarová jazyková laboratoř a pravděpodobně nejmodernější 
produkt v této produktové kategorii pro učitele cizích jazyků. Obsahuje nejširší výběr 
praktických a efektivních aktivit pro výuku cizích jazyků, jako je například:
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 • Poslech s porozuměním

 • Modelové napodobování

 • Párování videí

 • Aktivita telefonování

 • Procvičování čtení

 • Diskuze u kulatého stolu

 • Diskuze

 • Vyučování

 • Webové prohlížení

 • Test slovní zásoby

 • Převod textu na řeč

 • Vkládání hlasové 
odpovědi

 • Tvorba titulků

 • Aktivita procvičování výslovnosti 
(k zakoupení jako doplněk)

 •  Aktivita konferenčního tlumočení 
(k zakoupení jako doplněk)

 • Zkouškový modul (k zakoupení jako 
doplněk)

 • Obsah pro výuku angličtiny 
(k zakoupení jako doplněk)

www.sanako.com9
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Doplňkové moduly pro software Sanako Study:

Sanako Study je modulární software, takže jej vaše škola může snadno rozšířit o doplňkový 
modul, aby bylo výukové prostředí softwaru Study flexibilnější a vyhovovalo vašim 
konkrétním potřebám.

Aktivita procvičování výslovnosti: Aktivita procvičování výslovnosti využívá technologii 
převodu textu na řeč a řeči na text k vytváření cvičení ze skutečného života, která jsou 
zaměřena na procvičování mluvení a výslovnosti za pomoci modelů rodilých mluvčích. 
Kromě toho nechybí ani možnost automatického hodnocení.

Aktivita konferenčního tlumočení: Aktivita konferenčního tlumočení poskytuje plně 
simultánní tlumočnické prostředí jako na skutečných konferencích nebo slouží pro účely 
školení tlumočníků.

Zkouškový modul: Se zkouškovým modulem mohou učitelé snadno vytvářet množství testů 
pro své studenty. Audio, video, obrázky a text mohou být použity k vytvoření zajímavých 
otázek včetně možnosti samostatně si definovat hodnotící škálu.

Obsah pro výuku angličtiny: Everyday English je série lekcí v angličtině na témata 
z každodenního života. Skutečná témata v lekcích Everyday English pomáhají žákům 
zlepšovat jejich jazykové dovednosti prostřednictvím diskuze o tématech, která znají ze 
svého každodenního života. Celkově nástroj obsahuje 50 lekcí, které se věnují různým 
obecným tématům, jako je příroda, cestování, podnikání atd. Každá lekce zahrnuje 
audionahrávku a textový obsah vztahující se k danému tématu. Každá lekce má dvě části 
a každá část obsahuje množství rozličných cvičení umožňujících procvičovat všechny čtyři 
klíčové dovednosti: čtení, psaní, mluvení a poslech.

Bezplatné nástroje pro tvorbu obsahu:

Společnost Sanako vytvořila sadu nástrojů, které umožňují rychlou a snadnou tvorbu 
interaktivního digitálního obsahu pro výuku cizích jazyků. Naše nástroje převádějí 
nejběžnější typy cvičení na interaktivní obsah. Zdrojovým materiálem může být cokoli – 
dokonce i tištěné knihy. Výsledným produktem je plně interaktivní verze dříve statického 
obsahu.

Všichni zákazníci společnosti Sanako mohou používat naše webové nástroje pro tvorbu 
obsahu zcela zdarma. Pomocí tohoto řešení lze vytvářet nový obsah pro platformu Sanako 
Study.

Přístup k nástrojům Sanako pro tvorbu obsahu lze získat 
zdarma na adrese: https://recorder.sanako.com/
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Sanako 
Connect
Výukové prostředí 
využívající 
prohlížeč

Sanako Connect je platforma pro výuku cizích jazyků, která mění pasivní výuku cizích 
jazyků na prostředí podporující aktivní mluvení. Můžete ji používat při prezenční výuce 
v učebně, distanční výuce nebo hybridní výuce. Sanako Connect je moderní řešení založené 
na prohlížeči, které nabízí flexibilitu pro školní IT oddělení, učitele i studenty:

 • Přístup je možný odkudkoli pomocí libovolné kombinace zařízení a operačních 
systémů, včetně stolních počítačů, notebooků, Chromebooků a tabletů.

 • Studenti nepotřebují žádné přihlašovací údaje, připojují se prostřednictvím 
jedinečného webového odkazu (žádné problémy s ochranou osobních údajů).

 • Vytvářejte výukové materiály a aktivity a sdílejte je se studenty a kolegy. Všechny 
soubory a materiály jsou uloženy v zabezpečeném cloudovém systému.

 • Umožňuje využívat všech výhod jazykových laboratoří, řešení pro pořádání 
virtuálních schůzek a specializovaných nástrojů pro výuku cizích jazyků – vše je 
k dispozici v jednom řešení.

Jak Sanako Connect pomáhá učitelům cizích jazyků, studentům a jazykovým katedrám?

 • Snadná a bezproblémová správa pro školní IT oddělení, protože se jedná 
o škálovatelné řešení využívající prohlížeč s licencováním pro souběžné uživatele. 
Řešení použitelné na úrovni třídy, učitele, školy nebo dokonce okresu.

 • Pomáhá studentům zlepšovat jejich znalosti cizího jazyka, známky a dovednosti 
v oblasti mluveného projevu. Umožňuje důležité sebehodnocení, jelikož studentům 
nabízí zpětný poslech jejich vlastního projevu a nahrávek.

 • Pomáhá jazykovým katedrám vyniknout ve srovnání s ostatními institucemi 
a katedrami. Procvičování a správa ústních zkoušek a hodnocení mluveného projevu 
s využitím cvičení řízených učitelem.
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Pomáhá optimalizovat naši výuku! S platformou Sanako Connect 
můžeme nyní lépe dohlížet na aktivity studentů jak při jejich 
společné práci, tak i při samostatném učení. Používání platformy 
Sanako Connect rovněž umožňuje našim učitelům optimalizovat 
čas strávený se studenty během výuky. A podporuje zapojení 
většího počtu studentů, než je možné v běžné učebně.

Yrama Lander Lopez,  
lektorka cizích jazyků,  
Mediazone Linguistica Perugia, Itálie

Co říkají učitelé?

Další informace získáte na našich webových 
stránkách na adrese https://sanako.com/connect/ 

Důležitá fakta:

 • Sanako Connect je softwarová aplikace využívající prohlížeč, takže funguje na všech 
operačních systémech a k jejímu spuštění stačí jen připojení k internetu

 • Nejvhodnější pro žáky ve věku od 14 let

 • Velmi oblíbená mezi středními a vysokými školami

 • Použitelná ve všech režimech výuky včetně prezenční výuky v učebně, distanční 
výuky a hybridní výuky

 • Použitelná při výuce cizích jazyků vedené učitelem v reálném čase i při samostudiu 
cizích jazyků vlastním tempem

 • Použitelná pro výuku jakéhokoli cizího jazyka
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Sanako 
Reactored 
Materiály a kurzy 
pro výuku cizích 
jazyků

Poutavé výukové materiály a kurzy

Reactored je platforma společnosti Sanako nabízející materiály a kurzy pro výuku cizích 
jazyků. Můžete ji využít jak při výuce v učebně, tak při distanční výuce nebo zadávání 
domácích úkolů studentům. Všechny materiály na platformě Reactored lze také 
prostřednictvím několika málo kliknutí přetvořit na digitální zkoušky. Funkce automatického 
známkování šetří učitelům čas při hodnocení práce a pokroku studentů.

Vyberte si z více než 4500 digitálních aktivit připravených 
k použití!

Moderní učitelé cizích jazyků stále častěji hledají online zdroje, které jim ušetří čas a zapojí/
motivují jejich žáky. Reactored představuje řešení této potřeby, protože lze snadno a rychle 
používat předpřipravené kurzy a materiály, ale také vytvářet vlastní cvičení, upravovat 
stávající materiály a dokonce je přetvořit na zkoušky. Reactored rovněž obsahuje špičkovou 
technologii pro tvorbu obsahu s automatickými překlady a automatickou databází obrázků, 
díky níž bude váš obsah interaktivnější, hezčí a poutavější.

Gamifikace a možnosti přizpůsobení zvyšují motivaci 
studentů!

Platforma Reactored představuje moderní a zábavný způsob učení se nových jazyků! Žádná 
jiná platforma nenabízí tak gamifikované, přizpůsobené a motivující výukové prostředí. 
Reactored rovněž přináší učitelům snadný přehled a analytické nástroje, aby mohli sledovat 
pokrok svých studentů. Díky tomu mohou učitelé poskytovat včasnou a individualizovanou 
pomoc.

www.sanako.com13
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Po jednom roce používání platformy Reactored od společnosti 
Sanako jsem ráda, že už máme zakoupenou licenci na další rok. 
Nyní vím, že moji studenti budou mít neustále jistotu přizpůsobené 
a rozmanité výuky cizích jazyků jak ve škole, tak i doma.

Mervi Pohja,  
zástupkyně ředitele  
na základní škole ve finském regionu Karhusuo

Co říkají učitelé?

Další informace získáte na našich webových 
stránkách na adrese https://sanako.com/reactored/

Důležitá fakta:

 • Sanako Reactored je softwarová aplikace využívající prohlížeč, takže funguje na 
všech operačních systémech a k jejímu spuštění stačí jen připojení k internetu

 • Nejvhodnější pro žáky ve věku od 6 let

 • Nejvhodnější pro jazykové kurzy pro začátečníky na základních a středních školách

 • Platforma Reactored v současné době obsahuje více než 4500 předpřipravených 
vysoce kvalitních digitálních aktivit úrovně A1 a B1 pro výuku angličtiny, 
španělštiny, francouzštiny, němčiny, čínštiny, vietnamštiny a švédštiny (neustále 
jsou přidávány nové jazyky a aktivity)

 • Použitelná ve všech režimech výuky včetně prezenční výuky v učebně, distanční 
výuky a hybridní výuky
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Sanako 
Pronounce
Nástroj na 
procvičování 
výslovnosti

Snadné řešení pro zlepšení mluveného projevu a výslovnosti 
studentů – používá jej již více než 2,5 milionu uživatelů po 
celém světě.

Sanako Pronounce přináší nový a vzrušující způsob procvičování výslovnosti. Učitelé 
mohou používat připravené fráze nebo vytvářet své vlastní z textu, aby si studenti mohli 
výrazně zlepšit své dovednosti v oblasti výslovnosti.

Jen 3 základní kroky: poslech, procvičování, učení se!

Řešení je rychlé, snadno použitelné a efektivní! Poslechněte si frázi a potom si nahrajte, 
jak tuto frázi říkáte, abyste ji mohli porovnat s modelovou frází. Když budete spokojeni, 
jednoduše přejdete k další frázi. Díky použití nejnovější a nejkvalitnější technologie převodu 
textu na řeč nemusí učitel nahrávat modelové fráze – stačí napsat nebo zkopírovat text 
z libovolného zdroje. Například zkopírujte a vložte text z webové stránky nebo existujícího 
dokumentu a software automaticky vytvoří zvuk.

www.sanako.com15



Sanako Pronounce používáme k procvičování výslovnosti 
studentů v rámci výuky cizích jazyků v učebnách a rovněž i na 
pokročilejší úrovni při školení našich učitelů.

Lektor pro PGCE  
na University of York, Spojené království

Co říkají učitelé?

Další informace získáte na našich webových 
stránkách na adrese https://sanako.com/pronounce/

Důležitá fakta:

 • Sanako Pronounce je k dispozici ve dvou verzích: jako aplikace pro systém 
Windows (Pronounce), kterou lze nainstalovat na školní počítače nebo notebooky 
se systémem Windows, a jako řešení využívající prohlížeč, které funguje v prohlížeči 
Google Chrome (Pronounce Live) prostřednictvím internetu

 • Velmi snadné a jednoduché použití vhodné pro žáky všech věkových skupin

 • Lze zakoupit doplňkové prémiové hlasové balíčky, které studentům umožní 
modelovat skutečnou autentickou výslovnost
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Náhlavní 
souprava Sanako 
SLH-07 
Profesionální náhlavní 
souprava pro výuku 
cizích jazyků

SLH-07 je odolná profesionální náhlavní souprava speciálně 
navržená tak, aby nabízela nejčistší zvuk pro poslech 
přehrávaného zvuku a nahrávání mluveného projevu studentů 
bez jakýchkoli rušivých vlivů.

Integrovaný kondenzátorový mikrofon poskytuje nejkvalitnější zvuk zajišťující maximálně 
srozumitelné hlasové nahrávky. Ideální pro celou řadu pracovních prostředí, včetně studia 
cizích jazyků či aktivit souvisejících s editací zvuku a videa.

Navržena pro každodenní náročné používání ve školním prostředí. Vysoká kvalita zvuku 
spolu s možností nahrávání činí z náhlavní soupravy SLH-07 ideální nástroj pro procvičování 
a výuku cizích jazyků.

K dispozici jsou různé typy připojení, jako například USB, RJ12, 2 × 3,5 mm a 3,5 mm TRRS, 
takže je vhodná pro všechna zařízení.
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 • Vysoká kvalita zvuku

 • Navržena pro výuku cizích 
jazyků

 • Eliminace hluku na pozadí

 • Vysoká robustnost 
a odolnost 

 • Všechny součásti jsou 
vyměnitelné 

 • Oblíbená náhlavní 
souprava při výuce cizích 
jazyků
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Další informace získáte na našich webových stránkách 
na adrese https://sanako.com/headsets/

Důležitá fakta:

 • Možnost připojení k jakémukoli zařízení

 • Samotná náhlavní souprava je vyrobena z vysoce odolných materiálů a všechny její 
součásti lze samostatně vyměnit

 • Hmotnost: 265 gramů bez kabelu

 • Téměř nerozbitná i v rukou mladších žáků, takže vydrží déle než většina ostatních 
školních sluchátek a náhlavních souprav
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Zákazníci společnosti 
Sanako z celého světa

S řešením od společnosti Sanako můžeme 
monitorovat pracovní stanici každého studenta: 
můžeme sledovat, co studenti dělají na svých 
obrazovkách, a můžeme poslouchat, co říkají. 
Každých 30 minut sem může přijít jedna třída. Pak 
lze sledovat průběh zkoušky a za dalších 30 minut 
přijde další třída. Takže je to opravdu uživatelsky 
přívětivé řešení.

Christopher Vasquez-Wright
Texas Tech University, USA

Naši vojenští frekventanti jsou nyní více 
motivováni k učení. Sanako Lab 100 jim poskytuje 
více příležitostí k procvičování mluvení. Nemusí 
se vůbec cítit trapně, když udělají chybu. Namísto 
toho mohou procvičování opakovat, dokud 
nebudou spokojeni s výsledkem.

Ajarn Ae
Učitelka angličtiny v Army Training Command 
Department, Thajsko

Nyní máme více možností, jak dohlížet na 
aktivity studentů při jejich společné práci i při 
samostatném učení. Používání platformy Sanako 
Connect pro autonomní výuku rovněž umožňuje 
pedagogům optimalizovat čas strávený se 
studenty během výuky. A podporuje zapojení 
většího počtu studentů, než je možné v běžné 
učebně.

Yrama Lander Lopez
Mediazione Linguistica Perugia, Itálie
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Po jednom roce používání platformy Reactored 
od společnosti Sanako jsem ráda, že už máme 
zakoupenou licenci na další rok. Nyní vím, že moji 
studenti budou mít neustále jistotu přizpůsobené 
a rozmanité výuky cizích jazyků jak ve škole, tak 
i doma.

Mervi Pohja
Zástupkyně ředitele na základní škole ve 
finském regionu Karhusuo

Při instalaci i během prvního semestru jsme 
byli ohromeni profesionalitou a přístupem 
technického týmu společnosti Sanako, který 
pohotově odpovídal na dotazy a poskytoval rady 
a pokyny, abychom byli schopni využívat software 
skutečně na maximum.

Yorke Menzies
Vedoucí francouzské sekce, Withington Girls’ 
School, Spojené království

V naší škole máme 10 učitelů cizích jazyků, kteří 
používají řešení Sanako Study na týdenní bázi. 
Jsme velmi spokojeni jak s širokým množstvím 
funkcí, výkonem a stabilitou, tak i kvalitou 
podpory v případě potřeby.

Jan Karstensen
Nord-Østerdal videregående skole, Norsko
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Jak zakoupit řešení 
společnosti Sanako

Globální síť partnerů a prodejců společnosti Sanako podporuje 
naše zákazníky po celém světě.

Pokud máte zájem o produkty společnosti Sanako, postupujte podle následujících 
jednoduchých kroků:

 • Prozkoumejte širokou nabídku našich produktů: Prohlédněte si naše produkty 
a poznejte jejich výhody.

 • Stanovte, který produkt je pro vás nejvhodnější: Můžete si vyžádat BEZPLATNOU 
vzdálenou ukázku na adrese www.sanako.com. 

 • Kontaktujte místního prodejce Sanako: Obdržíte cenovou nabídku a získáte 
odpovědi na všechny vaše otevřené otázky.

 • Zadejte objednávku: Vaše instituce vytvoří objednávku.

 • Začněte s výukou: Obdržíte licence ke svým produktům včetně školení.

 • Průběžná podpora: Váš místní prodejce je vaším hlavním kontaktním místem 
v případě jakékoli potřeby podpory nebo školení.

Svého místního prodejce Sanako můžete 
najít zde: https://sanako.com/resellers/

Místní odborníci společnosti Sanako

Naši partneři a prodejci jsou našimi odborníky na svém území a působí jako naši místní 
zástupci, ať se nacházíte kdekoli. Společnost Sanako dodává řešení pro výuku cizích jazyků 
ve více než 100 zemích a využívá svou síť prodejců k tomu, aby porozuměla místnímu 
kontextu, jazyku a hlavním vzdělávacím prioritám. Naši prodejci jsou také neustále 
připraveni pomoci vám s instalací, školením nebo dodávkami, které by vaše instituce mohla 
potřebovat.
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Nabídka produktů 
společnosti 
Sanako

Obecné jazykové 
dovednosti (čtení, 
psaní, poslech, 
mluvení)

Nahrávání práce 
studentů

Automatický sběr 
nahrávek studentů

Zkoušení

Distanční výuka

Živá interakce 
s učitelem

Nástroje pro tvorbu 
obsahu

Automatické 
hodnocení 
výslovnosti

Školení zaměřené 
na tlumočení

Integrovaný 
připravený obsah

Správa učeben

Možnost použití 
i bez internetu

Connect Reactored Study Pronounce 
Live Pronounce

* S doplňkovým modulem  ** Funguje ve školní síti LAN
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Společnost Sanako již spolupracovala 
s mnoha tisíci škol, takže rozumíme výzvám, 
kterým učitelé světových jazyků každodenně 
čelí. Vidíme světlé i stinné stránky a známe 
různé úrovně stresu, jemuž jsou učitelé 
v průběhu dne vystaveni. Kontaktujte nás 
a my vám ukážeme, jak mohou vzdělávací 
technologie společnosti Sanako usnadnit 
a zefektivnit výuku cizích jazyků.

Juho Isola
Generální ředitel společnosti Sanako

Kontaktní údaje

juho.isola@sanako.fi

+358-50-527-9506

V případě jakéhokoli dotazu nás 
kontaktujte přímo nebo prostřednictvím 
našeho regionálního partnera. 
 
Rádi vám s čímkoli pomůžeme!

www.sanako.com23



www.sanako.com



Kontaktujte aurorizovaného distributora pro ČR a SR:  
https://aktivnitrida.cz 
info@aktivnitrida.cz

Navštivte náš blog:  
https://blog.sanako.com 

www.aktivnitrida.cz

https://sanako.com 

info@sanako.com 

Jousitie 2 C, 20760 Piispanristi, Finsko


