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Niezwykle prosta w użyciu, przystępna cenowo 
platforma dla szkół - do nauczania, zarządzania 

klasą oraz chronienia w internecie

classroom.cloud

Zapomnij o znudzeniu EdTech… proste i niezbędne narzędzia do

monitorowania i nauczania w salach lekcyjnych oraz zdalnie.

Dlatego nauczyciele wybierają classroom.cloud. Oparte na chmurze narzędzia do

nauczania pomagają zapewnić uczniom ciekawe i znaczące doświadczenia edukacyjne w

bezpiecznym środowisku online.
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Główne funkcje

classroom.cloud

Połącz się z urządzeniami uczniów szybko 
i łatwo za pomocą kilku metod, aby od razu 
rozpocząć naukę.

Nadawanie Twojego ekranu i audio do
podłączonych urządzeń uczniów, aby 
umożliwić demonstrowanie/omawianie tematu 
i ćwiczeń.

Wchodź w interakcję z uczniami w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem czatu 
i narzędzi do przesyłania wiadomości; 
odpowiadaj na prośby o pomoc; otrzymuj 
natychmiastową informację zwrotną na temat 
zrozumienia tematu dzięki
sprawdzianom lekcyjnym; zdalnie steruj 
ekranami uczniów i nie tylko!

Monitoruj korzystanie z Internetu i aplikacji 
przez uczniów w czasie rzeczywistym, aby mieć 
pewność, że wykonują oni zadania.

Przyciągnij uwagę uczniów blokując ekrany i 
kamery internetowe oraz kontrolując poziom 
dźwięku na urządzeniu ucznia podczas 
omawiania
zajęć lekcyjnych.

Utrzymuj koncentrację uczniów przy 
pomocy list witryn i aplikacji „dozwolonych” 
i „zabronionych” oraz monitorując 
wykorzystywane urządzenia USB, aby 
podczas lekcji uczniowie mieli dostęp tylko do 
odpowiednich i związanych z tematem
stron internetowych.

Skalowalność od najmniejszej szkoły do
największego zespołu szkół!

Pozostawajmy bezpieczni przez cały czas 
dzięki nowym narzędziom bezpieczeństwa 
internetowego, które pozwalają zachować 
bezpieczeństwo środowiska online poprzez
monitorowanie aktywności, identyfi kację 

zagrożonych uczniów i wykrywanie trendów 
bezpieczeństwa internetowego.

Współpracuj z istniejącymi już platformami 
Microsoft SDS, ClassLink lub Google 
Classroom, aby uzyskać maksymalną 
elastyczność i oszczędność czasu podczas 
konfi gurowania lekcji opartych na 
komputerowej technologii
nauczania.

Zmniejsz wydatki dzięki funkcji zarządzania 
energią. Ta funkcja umożliwia wyłączanie, 
ponowne uruchamianie lub wylogowanie 
urządzeń klasowych — indywidualnie, 
grupowo, wszystkich naraz, ręcznie albo 
automatycznie wg harmonogramu. Ogromne 
udogodnienie na koniec dnia szkolnego.

Narzędzia technika obejmuje inwentary-
zację sprzętu i oprogramowania, co pomaga 
zespołom IT na pierwszy rzut oka zobaczyć, 
w jaki sposób mogą zmaksymalizować 
wykorzystanie szkolnego sprzętu i 
oprogramowania. Natomiast dziennik kontroli 
pomaga szkołom śledzić aktywność urządzeń 
— nowe okno Monitorowanie aktywności 
podaje aktywność użytkownika, np. czas 
logowania i korzystanie z sieci/aplikacji - w 
szyku chronologicznym.

Obsługa wielu platform i różnych urządzeń 
zagwarantuje, że Twoja szkoła będzie 
przyszłościowa i będzie mogła sprosta ciągle 
zmieniającym się technologii.

Zapewniaj ciągłość nauki, czy to w szkole, czy 
zdalnie, za pomocą jednego zestawu jasnych, 
spójnych narzędzi.

Niski koszt, tanie utrzymanie i oparcie na 
chmurze - to pewna wygrana! 



Ochrona uczniów w Internecie

classroom.cloud

Monitorowanie słów kluczowych i fraz: słowa pisane przez uczniów (nawet w 
Microsoft Teams) można monitorować dzięki wielojęzycznej szkolnej bazie zawierającej 
ponad 14 000 zastrzeżonych fraz.

Aktualizacja słów kluczowych: Możliwość dodawania własnych słów kluczowych 
do bazy bezpieczeństwa internetowego, które są istotne dla danej szkoły i społeczności.

Chmura słów kluczowych: Gdy słowo kluczowe lub fraza zostanie użyta, 
umieszczona zostaje w chmurze słów. Pozwala to łatwo dostrzegać popularne tematy.

Indeks ryzyka oparty na analizie kontekstowej: Analizowany jest kontekst 
wyzwolonego zdarzenia (urządzenie, pora dnia, odwiedzane strony internetowe, używane 
aplikacje, historia alertów) oraz generowany jest numer indeksu ryzyka, określający 
poziom zagrożenia. Szkoły mogą również wiązać zdarzenia ze swoim kontem MyConcern.

„Zgłoszenie problemu” przez ucznia: Uczniowie mogą zgłaszać wątpliwości, 
wysyłając poufną wiadomość do zaufanego członka personelu.

Zasoby online: Uczniowie mają natychmiastowy dostęp do szeregu zasobów 
wsparcia online – obejmujących takie tematy, jak okaleczanie, narkomania, uwodzenie i 
zastraszanie. Pracownicy mogą również zarządzać wstępnie wypełnioną listą i dodawać 
wszelkie dodatkowe frazy, które uznają za stosowne.

Bezpieczeństwo: Dzięki łatwym w użyciu uprawnieniom dostępu i raportom, które 
w razie potrzeby łatwo zmienić, szkoły mogą zapewnić dostęp do najbardziej wrażliwych 
informacji tylko upoważnionym pracownikom. Obrazy i zrzuty ekranu można wyświetlać 
rozmazane, aby zapewnić maksymalną ochronę odbiorcy. 

Zestaw narzędzi bezpieczeństwa internetowego (element opcjonalny) pomaga chronić 
uczniów online poprzez monitorowanie aktywności, identyfi kowanie uczniów zagrożonych 

oraz popularnych trendów - w wielu językach.
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classroom.cloud - to proste jak ABC…
Wypróbuj bezpłatnie classroom.cloud już dziś i zacznij w pełni

wykorzystywać technologię na swoich zajęciach! 

Łatwe dla
nauczycieli

Classroom.cloud to
najłatwiejsze w użyciu
narzędzie do zajęć 
lekcyjnych, które 
pozwala instruować, 
monitorować, kontrolować i 
współpracować z uczniami,
zapewniając niezwykle
angażujące, interaktywne
lekcje, które całkowicie
wciągną uczniów i pomogą 
im osiągać sukcesy.

Łatwe dla działu IT

classroom.cloud zapewnia
łatwość konfi guracji,
zarządzania i obsługi -
praktycznie samoczynnie
o siebie dbając! Dzięki
bezpośredniej integracji
z istniejącą infrastrukturą
można w ciągu kilku minut
wdrożyć i centralnie 
zarządzać urządzeniami 
nauczycieli oraz
uczniów - oszczędzając 
sporo czasu.

Łatwo skalowalne

Niski koszt, skalowalność
oraz przejrzysta centralna
konfi guracja i zarządzanie
sprawiają, że classroom.
cloud idealnie nadaje się dla
placówek edukacyjnych. Po
konfi guracji zaangażowanie
zespołu IT jest minimalne - a
dla nauczycieli korzystanie
z intuicyjnego interfejsu to
drobnostka!a breeze!

Nasze narzędzia dydaktyczne ułatwiają naukę bez 
względu na lokalizację i są łatwe w

utrzymaniu! 


