"NIBELUNG" - це програмний продукт, призначений для перетворення комп'ютерного класу в
інтерактивне мультимедіа середовище. Програма пропонує розширені функції для управління
мультимедійними та web-ресурсами та може бути використана для викладання широкого спектра предметів.
Програма "NIBELUNG" може бути використана для високоефективного:
- навчання іноземним мовам;
- розвитку мови;
- навчання комп'ютерним технологіям, наприклад, роботі з офісними програмами;
- навчання загальноосвітніх предметів;
- проведення презентацій;
- управління комп'ютерним класом.
Програма "NIBELUNG":

- Дозволить викладачеві максимально ефективно використовувати навчальний час і надати імпульс процесу навчання;
- Збагатить навчальні заняття мультимедійним вмістом без необхідності використовувати додаткове обладнання;
- Надасть учням більше матеріалу для вивчення і розширить вибір матеріалів для самостійної роботи (в тому числі за
рахунок контрольованого використання інтернет-сторінок)
- Дозволить учням вільно спілкуватися з викладачем, не турбуючи інших
- Забезпечить викладачеві необхідні інструменти для ефективного інтерактивного спілкування з учнями (передача
коротких повідомлень, чат-сесії, прослуховування, діалог)
Програма використовує локальну мережу для зв'язку між комп'ютерами класу. По локальній мережі можуть
передаватися аудіо та відео матеріали та інші файли, здійснюється повне управління персональними комп'ютерами
студентів з робочого місця викладача.
Можливості програми для колективної роботи в лінгафонному кабінеті "NIBELUNG":
• Український інтефейс;
• Створення до 10 груп, які можуть працювати автономно, з абсолютно різними завданнями;
• Тестовий редактор, для створення уроків, тестових завдань різної складності, з автоматичним оцінюванням, по заданих
параметрах викладача;
• Можливість використання в Тестах аудіо-відео файлів, інтернету, графіки, запису аудіо-відповіді студента;
• Можливість роботи на планшетах;
• Безкоштовні оновлення програми;
• Робота в бездротових мережах (Wi-Fi);
• Трансляція з комп'ютера викладача на комп'ютери учнів аудіо і відеофайлів будь-яких форматів;
• Контроль інтернет браузерів студентів;
• Контроль доступу в інтернет по URL.
• Можливість створення списків дозволених і заборонених веб-сайтів і додатків;
• Контроль USB портів, клавіатури, миші студента;
• Можливість роботи з різними мультимедійними навчальними посібниками, документами і файлами.
• Збір результатів із збереженням на ПК викладача;
• Перегляд і передача екранів.
• Можливість передачі голосу і екрану викладача на комп'ютери учнів.
• Можливість запису відео з екрану викладача або учня в файл
• Можливість запису джерела сигналу для учнів одночасно із записом мікрофонів учнів на різні аудіодоріжки в один файл.
• Можливість використання web-камер при роботі в парах.
• Можливість перегляду web-камер учнів.
• Можливість проведення швидкого опитування.
• Можливість трансляції на комп'ютери учнів відео з YouTube без завантаження відео на комп'ютер викладача.
• Модуль віддаленого конфігурування модулів учнів.
• Можливість використовувати вдома цифровий магнітофон і систему тестування для виконання домашнього завдання або
самостійної підготовки..
Детальніше: https://infol.biz/services/lingafon‐all/index.htm

«Лінгафонний кабінет "NIBELUNG" на ПК 12+1»
Специфікація №1 (на ПК 12+1, проводна мережа)
Найменування

Кіл‐ть

ПК викладача
Intel Core i5 10400F 2.9GHz/H510/16G/SSD‐128GB/HDD‐1TB/GT1030‐2GB/ DVD‐RW/500W
ПЗ Microsoft® Windows® 10 Professional, 64bit, Ukr, ПЗ Microsoft® Office STD 2019
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ПК учня
Intel Pentium Gold G6405 4.1GHz/H510/8G/SSD‐128GB/Корпус slim CS312B
ПЗ Microsoft® Windows® 10 Professional, 64bit, Ukr, ПЗ Microsoft® Office STD 2019
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Клавіатура USB
Мишка black USB
Монітор 23,8", IPS (VA), FHD, HDMI, VGA
Монітор 21,5", IPS (VA), FHD, HDMI, VGA
Комутатор мережевий 16x10/100/1000 Ethernet
Маршрутизатор
Гарнітура професійна HS 2130
Багатофункціональний пристрій А4 Brother DCP‐T220 з комплектом витратних матеріалів
Спеціалізоване програмне забезпечення для лінгафонного кабінету NIBELUNG. Ліцензія *
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ВСЬОГО, грн

371483,00

* Ліцензія безстрокова, оновлення безкоштовні,
Україський інтерфейс, інструкції користувача, сайт технічної підтримки, готові тестові завдання
Специфікація №2 (Інтерактивна панель)
Інтерактивна панель 65" 4K SMART SBID‐GX165 з вбудованим комп’ютером OPS i5‐9400/8G/256G SSD
ПЗ Microsoft® Windows® 10 Pro/ ПЗ Microsoft® Office STD 2019/ ПЗ SMART Learning Suite
Кронштейн
Комплект кабелів

ВСЬОГО, грн
Специфікація №3 (Інтерактивна дошка)
Інтерактивна дошка Smart Board SBM787V (формат 16:10)
Короткофокусний проектор з настінним кронштейном
Комплект кабелів
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121098,00
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ВСЬОГО, грн
Специфікація №4 (Комплект меблів) – (12+1)
Стiл комп’ютерний з перегородкою «півколо» СКР‐180, (для 2‐х учнів)
Стiл універсальний СВ‐16, (для викладача)
Стіл парта 1200x600 (для 2‐х учнів)

59000,00
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ВСЬОГО, грн
Специфікація №5 (Комплект меблів) – (12+1)
Стiл комп’ютерний СК‐800x600, (для 1‐го учня)
Стiл універсальний СВ‐16, (для викладача)
Стіл парта 1200x600 (для 2‐х учнів)

75348,00
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ВСЬОГО, грн

50070,00

В вартість пропозиції входить:
Доставка, матеріали, монтажний комплект, встановлення, налаштування лінгафонного кабінету, ознайомлювальне
навчання користувачів.
З повагою, Євген Черненко,
067 2306295
ПП "Інфол‐Сервіс", mail@infol.com.ua, www.infol.biz
т. (053)2‐56‐30‐30
т. (067)8‐56‐30‐30
т. (099)5‐56‐30‐30

Приклад розміщення меблів

Наші проекти
https://infol.biz/our-projects/index.htm

