PATRU PROVOCĂRI ESENȚIALE ÎN IMPLEMENTAREA ÎNVĂȚĂRII
DIGITALE – ÎN CE MOD POLY POATE VENI ÎN AJUTOR

PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU
NOUL SEMESTRU

OMENIREA NU A FOST PREGĂTITĂ PENTRU
COVID-19.
LA DEBUTUL PANDEMIEI, CEI DIN DOMENIUL
EDUCAȚIEI AU FOST PUȘI ÎN FAȚA UNOR NOI
PROVOCĂRI, PROFESORII ȘI STUDENȚII FIIND
NEVOIȚI SĂ SE DESCURCE CU RESURSELE
DISPONIBILE:
Acum, expresiile, precum ”noua normalitate” vă forțează să stabiliți un standard pentru învățarea la
distanță. Vă confruntați atât cu provocări noi, cât și cu unele cunoscute.
Participarea la ore și implicarea elevilor nu sunt provocări noi, însă distanțarea socială este o
provocare nouă. În timp ce instituția voastră planifică reîntoarcerea în sălile de clasă, nevoia de
sprijinire a învățământului online va rămâne, iar provocările vor apărea în furnizarea unor experiențe
de învățare consistente în toate mediile de învățare.
În pregătirea noului semestru, instituția voastră se va gândi cum poate fi combinată interacțiunea față
în față cu învățarea digitală pentru a fi conectați cu studenții?
La Poly, știm ce dificultăți întâmpinați. Știm și cum se pot realiza oportunitățile colaborative
extraordinare – în clasă și din afara ei.

CITIȚI MATERIALUL PENTRU O IMAGINE COMPLETĂ ASUPRA
PROVOCĂRILOR ESENȚIALE
Descoperiți de ce soluțiile de apelare audio-video și instrumentele de management informatice de la
Poly pot fi o soluție.

ÎNVĂȚAREA
DIGITALĂ
DIN CLASĂ SAU ONLINE, TREBUIE SĂ
COMBINAȚI CONTINUU MEDIILE DE ÎNVĂȚARE.
Cum le oferiți profesorilor toate cele necesare pentru a crea
conexiuni?

PROVOCĂRILE ÎNTÂMPINATE ÎN ACEST SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE.
COMPETENȚE TEHNICE
Noua tehnologie oferă mai multe modalități de predare. Însă se adaugă mai multe tehnici pe care
trebuie să le stăpâniți. Pentru ca tehnologia să fie o parte invizibilă a experienței de învățare, profesorii
trebuie să o utilizeze cu încredere.

PREZENȚA LA ORE
Atât pentru studenții locali, cât și pentru cei internaționali, restricțiile de circulație impuse au creat
dificultăți în ceea ce privește participarea la cursuri în mediul preuniversitar sau universitar. Dacă
profesorul sau studentul nu poate fi în clasă, ora pierdută ar trebui să fie ușor de recuperat printr-un
conținut preînregistrat.

COLABORAREA LA DISTANȚĂ
Participarea la ore sau colaborarea la activitatea grupului poate fi îngreunată de distanță. Și poate
reduce șansele studenților de a primi un răspuns instant de la profesori.

MENȚINEREA CONCENTRĂRII
Este și așa destul de dificil să menții concentrarea studenților în clasă. Iar acasă, cu toate distragerile,
profesorii și studenții au nevoie de modalități de blocare a zgomotului ca să fie auziți clar.

Cu Poly, profesorii se pot conecta cu locații multiple în timp real, sau pot
înregistra pentru studenți cursuri pentru a fi audiate mai târziu. Toate
activitățile menite să pregătească tinerii pentru utilizarea instrumentelor
colaborative la locul de muncă.

EFICIENȚA
COSTURILOR
INVESTIȚIA ÎN TEHNOLOGIE TREBUIE SĂ
TREACĂ TESTUL TIMPULUI
Cum se poate asigura valoarea pe termen lung?

VĂ PUTEȚI CONFRUNTA CU URMĂTOARLE PROBLEME
PRIORITIZAREA BUGETULUI
Guvernele oferă școlilor de stat bugete proprii pentru produse și servicii. În același timp, școlile
private și universitățile prevăd cheltuieli în conformitate cu propriile lor modele de afaceri. Însă,
pentru toate instituțiile de învățământ, Covid-19 înseamnă și o prioritizare a investițiilor care
sprijină siguranța și condițiile de învățare.

RANDAMENT
Randamentul investițiilor este un element esențial și pentru studenți. Continua creștere a taxelor
de școlarizare îi face pe studenți să se întrebe dacă merită să își continue studiile. Instituțiile
trebuie să demonstreze că au capacitatea să pună la dispoziție spații și tehnologia necesară pentru
a îmbogăți experiența de învățare a fiecărui student.

INVESTIȚII INTEROPERABILE
Conexiunea între oameni se bazează pe conexiunea între echipamentele acestora. Însă, pentru a
menține nivelul scăzut al costurilor, instituțiile și departamentele IT ale acestora trebuie să știe că
investițiile vor coexista cu infrastructura existentă – de la aplicațiile de comunicații unificate (CU)
la standardele lor audio-vizuale (AV).

Soluțiile Poly nu sunt doar accesibile, dar oferă și garanția viitorului. Oferă
beneficii imediate și protejează investițiilepe o perioadă lungă de timp după
implementarea investiției. Așadar, cu soluțiile Poly, puteți oferi echipelor
voastre echipamente fără o epuizare prea mare a bugetului.

COLABORAREA
PERSONALULUI
TEHNOLOGIA NU ESTE VEDETA SPECTACOLULUI.
ESTE UN INSTRUMENT CARE VINE ÎN SPRIJINUL
PROFESORILOR
CUM TE ASIGURI CĂ ESTE SIMPLU ȘI FLEXIBIL?

PROVOCĂRILE ÎNTÂMPINATE ÎN ACEST SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE.
DEBUTUL
Există puține oportunități pentru școli, colegii și universități să obțină tehnologii noi și să le pună în
funcțiune. Instituția voastră are nevoie de un partener să vă ofere suport pentru planificare și
implementare în stadiile inițiale, și apoi în procesul de administrare și întreținere în viitor.

INVESTIȚII CU GARANȚII ÎN VIITOR
Platformele de colaborare necesare astăzi urmează să parcurgă mai mulți ani de actualizări. Unele dintre
acestea s-ar putea să nu mai fie utilizate deloc.
Când investesc în echipamente pentru acest mod de învățare instituțiile vor să se asigure că investițiile
pe care le realizează sunt compatibile cu evoluțiile din domeniul educației.

DEZVOLTAREA PERSONALULUI
Muți profesori investesc în propria educație și dezvoltare profesională, pe lângă activitățile din sala de
curs. Trebuie să vă asigurați că pot face acest lucru și de la distanță.

VOLUMUL DE MUNCĂ
Peste tot în lume, guvernele fac eforturi să reducă volumul de muncă al profesorilor pentru ca timpul să
fie utilizat mai eficient și în mod concentrat. Tehnologia ajută la reducerea volumului de muncă și
maximizează modul de utilizare a resurselor.

Tehnologia Poly este ușor de instalat și de utilizat, având multe instrumente
disponibile pentru implicarea studenților prin activități colaborative. Și
facilitățile audio-video de calitate sunt o garanție că studenții nu vor pierde
nimic.

REPUTAȚIE
DE LIDER
PROFESORII ȘI STUDENȚII DORESC SĂ
LUCREZE ȘI SĂ STUDIEZE LA CELE MAI
BUNE INSTITUȚII
Cum construiești o reputație care sa-i atragă?

ACESTEA SUNT CELE MAI MARI PROVOCĂRI CU CARE VĂ CONFRUNTAȚI
ATRAGEREA CELOR MAI BUNI
Fără investiții în tehnologia și infrastructura de vârf, instituția voastră nu va atrage cei mai buni
profesori și studenți. Investițiile de capital semnificative în avans fac ca dezvoltarea unei reputații
de lider din punct de vedere tehnologic să fie greu de obținut imediat.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
În momentul în care vor ajunge la un loc de muncă, se așteaptă ca studenții să fie familiarizați cu
tehnologia pe care o vor găsi acolo. Această experiență trebuie dezvoltată din școală.

BYOD
Tehnologia consumatorului înseamnă că unii studenți sunt deja complet echipați. Însă, unii nu
sunt. Indiferent de echipamentele existente, soluțiile Poly se potrivesc perfect fiecărui student,
astfel încât orice student să poată lua parte la activitățile colaborative de acasă.

Soluțiile Poly oferă profesorilor și studenților voștri modalități noi de
împărtășire a expertizei și cunoașterii. Acestea ajută la crearea unor experiențe
de învățare care propulsează școlile, colegiile și universitățile spre viitor.

PUNE NOUA METODĂ DE
ÎNVĂȚARE ÎN PRACTICĂ
Cu Poly, punem în practică noua metodă de învățare prin soluții de colaborare care răspund nevoilor
voastre și fac legătura între studenți și profesori.

ONLINE

MIXTĂ

MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Asincronă
Lecții înregistrate care pot fi vizionate
de studenți împreună sau separat

MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE MIXTĂ

Sincronă
Lecții live care facilitează participarea
și cooperarea între studenți

Soluții Poly care facilitează învățarea online

POLY STUDIO
Bara video USB conectează
profesorii cu studenții. Cu
tehnologia audio incredibilă
de blocare a zgomotului și o
cameră inovativă cu
funcționalități de
monitorizare, profesorii vor fi
mereu auziți și văzuți

POLY STUDIO X50
Bară video simplă în utilizare
pentru clase mai mici

POLY G7500
Sistem de conferință video
modular care integrează Zoom și
se poate integra cu produsele
altor furnizori. Cu capabilități
multi-cameră și calitate audiovideo incredibilă, clasa viitorului
este disponibilă azi

Față în față
Învățare în clasă, de obicei, cu
ajutorul tehnologiei

Virtuală
Învățare prin conectarea profesorilor și
studenților aflați în locații diferite

Soluții Poly care facilitează învățarea mixtă

CĂȘTI CU SISTEM DE MICROFON
O serie de sisteme cu atenuarea
zgomotului care nu vor diminua calitatea
învățării la distanță

CAMERE USB
Camere staționare sau cu
monitorizarea microfonului
pentru video conferințe de
înaltă rezoluție sau 4K

SERVICII PROFESIONALE
PENTRU ȘCOLI

PENTRU UNIVERSITĂȚI

SERVICII SUPORT

ÎNLOCUIRE
HARDWARE

Suport la distanță, reactiv



8 x 5 suport prin telefon pentru determinarea defecțiunilor sau erorilor
de hardware
Suport tehnic prin telefon
Înlocuire în următoarea zi lucrătoare

SERVICII DE
SUPORT
TEHNIC

PREMIER

AVANTAJ

SERVICII SUPORT





Suport
pro-activ

Suport tehnSic la telefon











8x5

8x5

24 x 7







PREMIER

8x5 reactiv

SERVICII
ADMINISTRATE

ADVANTAGE

24 x 7 reactiv

24 x 7 proactiv

Înlocuire în următoarea zi lucrătoare







Centru de suport online







Actualizare și modernizare de software







Suport prin telefon pentru cloud



Suport
ecosistem
partener cloud





Centru de suport online









Actualizare și modernizare de software









Cerere redusă de resurse IT







Suport multi-furnizor









Raportare intuitivă și avansată



Utilizare și standard

Avansat și intuitiv

Suport prin telefon pentru cloud









Monitorizare 24 x 7







Acces prioritar









Birou de asistență 24 x 7







Raportarea capabilităților









Cost total de proprietate scăzut







SERVICII PROFESIONALE

SERVICII PROFESIONALE

Servicii curățare și recondiționare căști

Planificare

Prelungirea duratei de viață a căștilor prin servicii de reparare și de recondiționare profesională a microfoanelor și bureților,
susținerea inițiativelor de protecție a sănătății și de siguranță prin servicii de consultanța oferite de tehnicieni cu privire la
bunele practici și prin răspunsul la întrebări.

Se verifică ca soluția propusă să răspundă nevoilor de business și să corespundă cerințelor tehnice.

Servicii de instalare la distanță

Se asigură că rețeaua este pregătită să furnizeze trafic video de calitate înaltă. Creșterea productivității totale prin
configurarea rețelei astfel ca aceasta să răspundă solicitărilor.

Instalarea accelerată a produselor și soluțiilor utilizate cu expertiză tehnică oferită prin telefon pentru asistarea personalului
IT și implementare eficientă.

Evaluarea rețelei

Proiectarea soluției

Servicii de consultanță și de adoptare

Furnizarea unui document de proiectare detaliat care cuprinde toată rețeaua și firewall.

Serviciile de consultanță oferă expertiză și timp alocat pentru asistarea clienții în rezolvarea problemelor obișnuite și complexe.
Prin consultanța de adoptare, se stabilește un cadru prin evaluarea și alinierea produselor Poly la mediul de lucru și la scopurile
urmărite. Stabilirea cu clientul a unei strategii clare și complete care include un plan de acțiune pas cu pas și un mecanism de
măsurare a progresului

Instalarea la distanță
Suport prin telefon.
Consultanță și adoptare
Utilizarea cunoașterii pentru furnizarea unui plan de acțiune pas cu pas

SUNTEȚI GATA PENTRU NOUL SEMESTRU?
Vă putem ajuta să vă pregătiți instituția, profesorii și studenții pentru o nouă
metodă de învățare implementată în noul semestru. Poly oferă servicii
profesionale de suport pentru a vă sprijini deciziile și oferă soluții pentru
punerea în practică a metodelor de învățare adoptate.
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Luați legătura cu noi și descoperiți mai multe
detalii despre produse, soluții, și beneficii.

CONTACTAȚI-NE
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: Telefon: +(40)726 767 890

