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ROZWIĄZANIA 
DLA UCZELNI



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA DODATKOWE 
DO ŚRODOWISKA PRZETWARZANIA DANYCH:

KOSZT URZĄDZEŃ UZALEŻNIONY OD WYMAGAŃ ŚRODOWISKA PROGRAMOWEGO I STANU INFRASTRUKTURY UCZELNI

SYSTEMY TELEKONFERENCJI ZWIRTUALIZOWANE LABORATORIA

SYSTEMY BACKUP SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA: UTM, FIREWALL

SYSTEMY MONITORINGU OPROGRAMOWANIE I PERYFERIA
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SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE INFRASTRUKTURY IT ROZSZERZENIE O 1 000 
UŻYTKOWNIKÓW

WARSTWA WIRTUALIZATORA

WARSTWA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WARSTWA APLIKACJI I BAZY DANYCH

WARSTWA DANYCH (MACIERZ)

WARSTWA SIECIOWA (PRZEŁĄCZNIKI)

SERWER SERWER

KLASTER SERWERÓW

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE OPARTE O:
2 SERWERY
2 PRZEŁĄCZNIKI
MACIERZ

PRZEWIDYWANY KOSZT URZĄDZEŃ IT 
W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ 
ŚRODOWISKA PROGRAMOWEGO I STANU 
INFRASTRUKTURY UCZELNICZNI
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PRZYKŁADOWE ZESTAWY SYSTEMÓW WIDEO 
Uzależnione od miejsca zastosowania

SYSTEMY DLA KADRY 
PROFESORSKIEJ ZESTAW NR 1

AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
DLA DUŻYCH AULI
ZESTAW NR 2

SYSTEMY DLA ŚREDNICH
SAL SZKOLENIOWYCH
ZESTAW NR 3

SYSTEMY DLA MAŁYCH SAL 
ĆWICZENIOWYCH
ZESTAW NR 4
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ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Uzależnione od miejsca zastosowania

SYSTEM WIDEO INFORMACYJNY

WIDEO WALL 
SYSTEM DO DUŻYCH POMIESZCZEŃ 

MONITORY DOTYKOWE
Z ANDROIDEM 

PROJEKTORY LASEROWE DO POMIESZCZEŃ 

5



ZESTAWY
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ZESTAW TELEKONFERENCJI NR 1 
dedykowany dla kadry profesorskiej, gabinety Rektorów/Dziekanów

Komplementarny zestaw wideokonferencyjny dla kadry zarządzającej

Polycom RealPresence Centro to rewolucyjne rozwiązanie 
wideokonferencyjne, które lokuje wszystkich uczestników w centrum 
spotkania – bez względu na miejsce, w którym się aktualnie znajdują. 
Dzięki opatentowanej technologii, kamerom 360°, czterem dotykowym 
ekranom oraz inteligentnemu przełączaniu obrazu, RealPresence Centro 
zapewnia efektywny podgląd rozmówców i naturalne, zespołowe 
interakcje.
Dodatkowym elementem w zestawie jest dotykowy monitor 65, który 
można umieścić na ścianie i połączyć z całym systemem.

Zestaw zawiera komplet wyposażenia + monitor 65” AS + 3 letnią opiekę serwisową.
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ZESTAW TELEKONFERENCJI NR 1 
Przykład wideokonferencji dla zestawu nr 1
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ZESTAW NR 2 Z AUTOMATYKĄ 
dedykowany do dużej sali szkoleniowej/edukacyjnej/konferencyjnej

Pełny zestaw wideokonferencyjny do dużych sal uniwersyteckich.

Elementy zestawu:
• ruchoma automatyczna kamera nakierowująca się na rozmówcę - zoom x 12, 
• możliwość podłączenia laptopa z prezentacją po kablu (VGA/HDMI) - obsługa 2 

monitorów, 
• możliwość aktywacji mostka 4x1080p lub 6x720p, 
• mikrofon stołowy i mikrofon sufitowy, 
• tablet dotykowy sterujący, 
• 4 kamery SONY SRG – 300 SEW - kamery wizyjne Full HD, zdalnie sterowane z 

funkcją jednoczesnego przesyłania danych za pośrednictwem sieci IP oraz 
rejestracji w standardzie 3G-SDI,

• serwis producenta na okres 1 roku (w opcji serwis 3 letni), 
• pełny zestaw do auli zawiera również projektor laserowy.

Zalety:
• pełna wizualizacja i rejestracja zarówno wykładowcy jak i studentów, 
• w przypadku prowadzenia dyskusji korzystamy z dźwięku i obrazu osób z sali,
• w połączeniu z dużym systemem wideowall lub instalacyjnym laserowym 

projektorem uzyskujemy w auli system wideokonferencyjny na miarę XXI w.
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ZESTAW NR 2 Z AUTOMATYKĄ 
Przykłady wideokonferencji dla zestawu nr 2
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ZESTAW NR 3 BEZ AUTOMATYKI
do średniej wielkości sali szkoleniowej/edukacyjnej/konferencyjnej

Elementy zestawu:
• kamera ruchoma (obrotowa) bez automatyki, zoom x 12, 
• możliwość podłączenia laptopa z prezentacją po kablu (VGA/HDMI), 
• obsługa 2 monitorów, 
• możliwość aktywacji mostka 4x1080p lub 6x720p, 
• mikrofon stołowy w zestawie - możliwość podłączenia dodatkowego 

mikrofonu stołowego lub mikrofonu sufitowego (opcja), 
• dwa monitory 65” dotykowe umożliwiające prowadzenie zajęć on-

line,
• serwis producenta na okres 1 roku (w opcji serwis 3 letni). 

Pełny zestaw  Polycom wraz z dwoma Monitorami 65” AS 11



ZESTAW NR 3 BEZ AUTOMATYKI
Przykład wideokonferencji dla zestawu nr 3
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ZESTAW NR 4 STANADARD
do małej sali ćwiczeniowej/edukacyjnej/konferencyjnej

Elementy zestawu:
• kamera ruchoma (obrotowa) - zoom x 4, 
• możliwość podłączenia laptopa z prezentacją po kablu (VGA/HDMI), 
• obsługa "startowo" 1 monitora z możliwością aktywacji drugiego 

wyjścia HDMI w przyszłości, 
• mikrofon stołowy oraz sufitowy,
• dwa monitory dotykowe 65”,
• serwis producenta na okres 1 roku (w opcji serwis 3 letni).

Pełny zestaw Polycome do małych sal wraz z dwoma monitorami 65” AS
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ZESTAW NR 4 STANADARD
Przykłady wideokonferencji dla zestawu nr 4
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ELEMENTY 
UZUPEŁNIAJĄCE
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16 Touch SERIES AS Touch to najlepsze rozwiązanie dla 
każdej sali mieszczącej od kilkunastu do kilkudziesięciu 
studentów. 

Monitory dotykowe LCD AS Touch - 16 Touch SERIES 
są przystosowane do precyzyjnej pracy z szesnastoma 
osobami (palcami).

Możliwe jest połączenie monitora z systemem Android 
- wystarczy pendrive lub podłączenie do Internetu aby 
móc prowadzić wykłady czy ćwiczenia. Dodatkowo po 
podłączeniu dowolnego komputera otrzymujemy 
system dualny z pracującym w tle Androidem.

AS Touch-16
dotykowy monitor 65” z Androidem
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Elementy zestawu:
• mini PC Multicenter X7 mini Android 4.4.2 flashowany na najnowsze dostępne na 

rynku oprogramowanie,
• ekran 50” blue motion 60/100Hz lub inny wg potrzeb,
• dostęp do oprogramowania umożliwiającego publikowanie treści na ekranie (CMS 

użytkownika),
• content standardowy – fiszki językowe (ang.), zegar, pasek RSS,
• ciekawostki naukowo-historyczne,
• kompleksowa konfiguracja Ethernet lub WiFi,
• 24 miesięczne administrowanie i helpdesk.

Zalety systemu:
• skraca czas przepływu informacji, 
• ułatwia pracę wykładowcom, 
• pomaga w dotarciu informacji do studentów i in. odbiorców, 
• edukuje i bawi, zachęca do interakcji,
• elektroniczny newsletter minimalizuje prawdopodobieństwo powstania błędu -

informacja przechodzi przez autoryzację, a jej korekty można dokonać na bieżąco i 
w każdym momencie jej wyświetlania,

• do zalogowanych użytkowników można dołączyć np. przedstawicieli samorządu czy 
innych użytkowników, którzy dysponują istotnymi do przekazania informacjami. 
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Zestaw video signage dla Uczelni



Wielkoformatowe ściany wideo
NEC to rozwiązania audiowizualne.
Dla Uczelni przygotowaliśmy najbardziej prestiżowe rozwiązania jakimi są 
ściany wideo zbudowane z monitorów LED, które z powodzeniem mogą być 
zastosowane w dużych aulach czy audytoriach.

Dzięki tym rozwiązaniom wyświetlane treści są bardzo czytelne i maja 
najlepszą jakość.
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Laserowe instalacyjne projektory NEC

Laserowe instalacyjne projektory NEC znajdują zastosowanie 
Zarówno w dużych, jak i mniejszych salach wykładowych.

Niezawodne systemy wyświetlania sprawiają, że możemy przekazywać
obrazy o bardzo dobrych parametrach.
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Zapraszamy do 
kontaktu
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uczelnie@assecods.pl

+48 50 50 50 770

mailto:uczelnie@assecods.pl

