Screen Share
Aplicația Screen Share (Partajarea ecranului) de la Promethean le permite profesorilor și elevilor să
colaboreze de oriunde din sala de clasă, prin partajarea fără fir a ecranului propriu pe ecranele interactive
ActivPanel® din seria Elements™. Profesorii se pot mișca liber și pot lucra cu elevii unu-la-unu, având
control deplin asupra conținutului partajat pe ecran. De asemenea, profesorii au acum posibilitatea de
a interacționa cu ecranele partajate direct din ActivPanel, iar elevii pot vedea interacțiunea profesorilor
pe propriile dispozitive, în timp real.

Colaborați cu ușurință
de oriunde din clasă
Proces de predare fără limitări

Comenzi integrate pentru profesori

Screen Share le oferă profesorilor flexibilitatea
deplasării prin sala de clasă și a predării lecțiilor mai
focalizate pe elevi. Profesorii pot oferi feedback în
timp real, interacționând cu ecranele partajate direct
din ecranul central, îmbunătățind desfășurarea lecției
și colaborarea.

Profesorii au control deplin asupra dispozitivelor care
se pot conecta, care pot partaja conținut și care au
funcționalități specifice activate. În plus, profesorii pot
vizualiza și gestiona cu ușurință un număr de până
la 39 de dispozitive conectate la sala de clasă, prin
intermediul Waiting Room (Sălii de așteptare).

Conectare în câteva secunde

Participare și colaborare îmbunătățite

Profesorii și elevii pot conecta rapid și ușor dispozitive
Windows®, MacOS®, Android™, iOS și Chrome la
ecranele ActivPanel din seria Elements, utilizând un
simplu cod din 6 cifre. Nu este necesar să memoreze
parole, adrese IP sau numere lungi de serie.

Încurajați colaborarea și oferiți-le studenților
posibilitatea de a-și afișa activitatea, permițând
partajarea unui număr de până la patru dispozitive
simultan. Profesorii devin moderatorii discuțiilor
dintre elevi.

Permite profesorilor să se
miște liber în sala de clasă
Partajare fără fir a unui număr
de până la patru ecrane simultan
Compatibil cu dispozitive Windows,
MacOS, Android, iOS și Chrome
Comenzi fiabile la îndemâna
profesorilor, pentru securitate
îmbunătățită

Conectare facilă prin utilizarea
unui cod din șase cifre
Profesorii pot interacționa cu ecranele
partajate direct din ActivPanel
Gestionarea unui număr de până
la 39 de dispozitive conectate,
prin intermediul Waiting Room

Pentru a afla mai multe despre
Screen Share, vizitați:
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