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Agenda 

1. Sevenet.

2. Rozwój technologii przesyłu obrazu.

3. Prezentacja wdrożonych rozwiązań wideokonferencyjnych 

i e-learning w uczelniach na całym świecie,

4. Możliwości wykorzystania technologii dla zwiększenia 

atrakcyjności programów uczelni. 



• SeveNet S.A. - Integrator Systemów Teleinformatycznych

• Na rynku od ponad 10 lat

• Gdańsk – Centrala

• Biura handlowo - serwisowe – na terenie całego kraju
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Pierwsza 
wideokonferencja - Nowy 
Jork, firma AT&T

PicturePhone firmy AT&T –
pierwszy na rynku produkt do 
wideokonferencji

Pierwsza wideokonferencja 
transatlantycka (Ericsson)
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Sieć edukacyjna w Idaho

„Podstawowym  celem wideokonferencji, jest stworzenie interaktywnego środowisko uczenia się. 

Równości w dostępie również ma znaczne korzyści. Szkoły znajdujące się w pobliżu pustyni, nie mogą 

przyciągnąć i zatrzymać  nauczycieli rachunków lub języka łacińskiego. Studenci, którzy mieszkają w tych 

społecznościach powinni mieć dostęp do takiej samej edukacji, jak studenci w dzielnicach miast. Chcemy, 

aby nasi studenci, którzy chcą  się rozwijać, mogli to zrobić. Interaktywne środowisko nauki, równość w 

dostępie i możliwości rozwoju dostarczone przez  system wideokonferencji, "podsumowuje," to co 

absolutnie niezbędne i bezcenne dla każdego, w środowisku edukacyjnym „

Garry Lough,

IEN’s Communications

Director



Academy of Performing Arts w Hongkongu

„Musimy słyszeć subtelne zmiany lub niuanse techniki gry na skrzypcach . W

zaawansowanych  klasach, nauczyciel musi być w stanie usłyszeć w jaki sposób student gra i i zapewnić 

natychmiastową opinię. System wideokonferencji, który wychwytuje te niuanse, niezależnie od miejsca na 

świecie, gdzie jest nauczyciel i studenci, jest cudowny. A ponieważ system wideokonferencji Akademii

jest zgodny z tymi używanymi  w  RCM i Brooklyn Academy, nie mamy już utrat sygnału  lub problemów ze 

zgodnością. „ 

Mr. Phil Soden

Associate Director of

HKAPA



„WebEx poprawił jakości kształcenia na 

odległość dla Fox School, dostarczając 

szkole  przewagą konkurencyjną i 

pomagając jej utrzymać pozycję innowatora 

w edukacji biznesowej. Większość szkół 

biznesu używa pasywnych programów 

kształcenia na odległość, podobnie jak jeden 

którego my używaliśmy. Studenci zauważyli, 

że bardzo podobają mi się lekcje online. 

Dzięki umożliwieniu nam dostarczania 

nowych ofert dla naszych studentów, WebEx

pomaga nam utrzymać wyraźną przewagę 

nad konkurencją. "

John DeAngelo, Associate Dean of IT

Fox School of Business 



"WebEx zapewnia osobiste połączenie 

pomiędzy pracownikami MNSCU.

Spotkania, które miały miejsce raz na 

kwartał w przeszłości, teraz odbywają się 

tam w miarę potrzeb. Aby śledzić status 

projektu, w MNSCU często odbywają się 

codzienne spotkania WebEx. Możliwość 

natychmiastowego rozwiązywania 

problemów, takich jak pomoc uczniom w 

uzyskaniu dostępu do systemu LMS lub 

członkom kadry pobrać dokumenty i 

sylabusy, znacząco przyczynia się do 

podniesienie jakości kształcenia które 

oferujemy” 

Karen Bergmeier, ITS Project Leader 

Minesota State Colleges & Universities



• Udział w laboratoriach naukowych 

odbywających się na innych uczelniach

• Koła dyskusyjne zrzeszające studentów 

różnych uczelni

• Programy współdzielące zasoby wiedzy z wielu 

uczelni

• Tworzenie baz wykładów i laboratoriów na 

bazie wcześniej nagranych materiałów z 

wideokonferencji i udostępnianej dla studentów 

uczelni należących do programu.

Rozwiązania w nauczaniu



•Wymiana informacji i uczestniczenie w 

międzynarodowych programach naukowych

• Zdalne konsultacje prac 

inżynierskich/magisterskich

• Zapraszanie gości z poza uczelni do wzięcia 

udziału w wykładach 

• Zbiorowe wykłady wielu profesorów z kilku 

uczelni

Rozwiązania w nauczaniu



Dzięki tej technologii bardzo łatwo jest zaprosić 
do udziału w spotkaniu osoby znajdujące się 
w dowolnym położeniu geograficznym.

Pozwoli to zaoszczędzić czas zarówno kadrze 
uczelni jak i studentom i jest idealnym 
uzupełnieniem dla klasycznych spotkań 
naukowych. 

Rozwiązania w nauczaniu



Dzięki rozwiązaniom wideokonferencyjnym uczelnie mają możliwość stworzenia baz wiedzy w 

postaci nagranych wykładów i ćwiczeń które docelowo mogą uzupełnić lub nawet zastąpić materiały 

papierowe. Jak pokazują badania 70% przekazu informacji opiera się o obraz, co w pozytywny 

sposób wpłynie na przyswajalność wiedzy w porównaniu do klasycznych sposobów. 

Rozwiązania w nauczaniu



Rozwiązania w nauczaniu

Rozwiązanie Video contact center w 
uczelniach, innowacyjne rozwiązanie do 
obsługi studentów.  

Dzięki integracji rozwiązania z Info-
kioskami, możemy zbudować 
kompleksowy system obsługi studentów. 
Z wykorzystaniem zainstalowanego 
czytnika kart zbliżeniowych 
obsługującego karty studenckie, 
tworzymy portal w ramach którego 
student może uzyskać spersonalizowane 
informacje, dostęp do materiałów uczelni 
oraz połączyć się z contact center w 
ramach którego będzie mógł uzyskać 
wszelkie potrzebne informacje.




