ת וכ נ ת של י טה ו נ י ה ול לכ י תה

יכולות מרכזיות:
* תומכת בכל מערכות ההפעלה למחשבים וטאבלטים
* אפליקציות ניהול למורים עבור סמארטפונים
* כלים לניהול ובקרה בזמן אמת
* הצגת מסך המורה לתלמידים
* צפייה ושליטה על מסכי התלמידים
* ביצוע סקרי הבנה מידיים
* ביצוע מבחנים ושאלונים
* כלי עבודה למעבדות שפה
* ניטור ובקרה על גלישה באינטרנט
* ניהול והגבלת הדפוס בכיתה
* הפצת קבצי עבודה ואיסופם ממחשבי התלמידים
* אפליקציה ייחודית עבור טאבלטים
* עמדת טכנאי לניהול ותמיכה בכיתות מרובות
* הזרמת ווידאו אל מסכי התלמידים
* כיבוי והדלקה של המחשבים מעמדת המורה
* נעילת מקלדת ועכבר בזמן הוראה

NetSupport School v12
כלי הה ורא ה ה מ וע דף ב י ו תר לכ י תה מ מ וח ש ב ת
 NetSupport Schoolהיא תוכנת שליטה וניהול לכיתה ,זוכת פרסים ומובילת שוק ,התומכת
במורים באמצעות עושר של יכולות הערכה ,לימוד ,שליטה ובקרה ,המאפשרות למורה ולתלמידים,
להפיק את המירב מסביבת לימוד ממוחשבת.
כמענה לאתגרי הלמידה בכיתה מודרנית ,תוכנת  NetSupport Schoolמאפשרת לנהל ולהעביר
את תוכן השיעור ,לייצר עבודה משותפת ולפקח על מחשבי התלמידים ,כדי להבטיח
תשומת לב מלאה אל התוכן הנלמד.

גמישות מערכת מלאה
תוכנת השליטה  NetSupport Schoolזמינה בכל הפלטפורמות המובילות ,כך שבסביבה
משולבת של מערכות הפעלה או מחשבים)טאבלטים ,ניידים ,מחשבי שולחן ,סמארטפונים(,
תהיה למורה היכולת ללמד ולנהל את השיעור בצורה פשוטה ואחידה על כלל הפלטפורמות.
תוכנת  NetSupport Schoolקיימת כבר למעלה מ 25-שנה ,כאשר תחילה פותחה
המערכת עבור סביבת  .Windowsכיום ,המערכת תומכת ב Mac, Linux-ולאחרונה גם
עבור  ,IOSאנדרואיד ומחשבי .Chromebook
גרסה  12העדכנית של תוכנת השליטה ,מציגה גישה חדשנית ומתקדמת ללמידה בכיתות דינאמיות
המשלבות למידה בין מחשבי שולחן בכיתה סטנדרטית למחשבים ניידים וטאבלטים .גישה זו באה
לידי ביטוי בשלל אפליקציות לסמארטפונים שישחררו את המורים והתלמידים מכיתות למידה סטנדרטיות
ויאפשרו למידה בסביבה דינאמית.

* לוח חכם ווירטואלי הכולל יכולות סימון והדגשה

פרסים בהם זכתה התוכנה בשנת :2016

E xcellence
AWARDS
2014
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