Screen Share
Aplikace Screen Share Promethean umožňuje učitelům a studentům spolupracovat odkudkoli
ve třídě pomocí bezdrátového sdílení obrazovky jejich zařízení na interaktivních obrazovkách
ActivPanel® Elements™ Series. Učitelé se mohou volně pohybovat a věnovat se osobně jednotlivým
studentům, zatímco mají plně pod kontrolou obsah sdílený na panelu. Učitelé nyní také mohou
používat sdílené obrazovky přímo z panelu ActivPanel, přičemž studenti uvidí na svých zařízeních
v reálném čase, co učitel dělá.

Snadná spolupráce
z libovolného místa ve třídě
Ničím nesvázaná výuka

Integrované ovládací prvky pro učitele

Aplikace Screen Share dává učitelům volnost pohybu
po třídě a možnost více se při výuce soustředit na
studenty. Učitelé mohou při interakci se sdílenými
obrazovkami přímo na panelu dostávat zpětnou vazbu
v reálném čase, což přispívá k hladšímu průběhu výuky
i lepší spolupráci.

Učitelé mají plnou kontrolu nad sdíleným obsahem
i tím, která zařízení se připojí. Umožňují jim to speciální
funkce, které jsou jim k dispozici. Prostřednictvím
čekárny navíc mohou snadno zobrazit a spravovat
až 39 připojených zařízení ve třídě.

Připojení během několika sekund

Lepší zapojení a spolupráce

Učitelé a studenti mohou k obrazovce ActivPanel
Elements Series snadno a rychle prostřednictvím
šestimístného číselného kódu připojit zařízení se
systémem Windows®, MacOS®, Android™, iOS a
Chrome, a to během několika sekund. Není třeba
si pamatovat žádná hesla, adresy IP nebo dlouhá
sériová čísla.

Podpořte spolupráci a dejte studentům možnost
prezentovat jejich práci díky funkci připojení až čtyř
zařízení současně. Učitelé se stanou prostředníky
při diskuzích mezi studenty.

Možnost volného pohybu
učitelů po třídě
Bezdrátové sdílení až čtyř
obrazovek současně
Kompatibilní se zařízeními se
systémem Windows, MacOS,
Android, iOS a Chrome
Robustní ovládací prvky pro
učitele s lepším zabezpečením

Snadné připojení pomocí
šestimístného číselného kódu
Učitelé mohou ovládat sdílené
obrazovky přímo na panelu ActivPanel
Správa až 39 připojených
zařízení v čekárně

Další informace o aplikaci
Screen Share najdete na stránce:
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