
Hoe u profiteert van de voordelen van moderne 
technologie

Heeft u op school te weinig leraren? Of moet u juist bezuinigen en zoekt 
u naar mogelijkheden om met minder docenten meer te doen? Voor beide 
situaties biedt BIS de oplossing: de BIS TeleDocent. Simultaan lesgeven 
op meerdere locaties. In lokaal A geeft een docent les en in lokaal B, C, 
D etc. volgen andere klassen diezelfde les live via videoconference; ook 
als zij zich op een andere locatie bevinden. 

Extra aantrekkelijk is, dat leerlingen niet alleen de docent via video zien, 
maar dat zij ook op het whiteboard in hun lokaal de aantekeningen zien, 
die de docent in het andere lokaal maakt en vice versa. Dit wordt live 
gesynchroniseerd. De docent kan dus ook een leerling in de ‘virtuele’ klas 
vragen een opgave op het bord op te lossen. Een ander voordeel van de 
TeleDocent is dat lessen opgenomen kunnen worden, zodat leerlingen die 
de les gemist hebben, deze achteraf kunnen bekijken. 

Door de geavanceerde apparatuur is het beeld en geluid zo goed dat alle 
aangesloten klassen dezelfde kwaliteit les krijgen. Daar zorgen het full 
HD LCD of LED scherm, de hoogwaardige camera, speciale microfoons en 
speakers aan het plafond wel voor.

Meer informatie? Direct bestellen? Bel BIS 0180 - 486 777.
Vraag naar ons Educatieteam.

Videoconference. Breed inzetbaar!

Naast de BIS TeleDocent zijn tal van andere toepassingen mogelijk met 
videoconferencing. Zo wint de begeleiding van studenten die stage lopen 
aan efficiency en is videoconference ook een uitstekend middel om met 
andere scholen of universiteiten te overleggen. Of om bijvoorbeeld 
docenten of gastsprekers op afstand een college te laten verzorgen. Ga 
voor meer informatie naar www.biseducatie.nl.

BIS TeleDocent en de efficiency van virtueel 
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Wereldwijd uw Smart board synchroniseren




