Ensino híbrido profissional
com abs-tech AVO Edu

Soluções absolut technologies
Nossas soluções criam o ambiente de uma sala de aula presencial com o plus de acesso a ferramentas modernas, motivando uma geração tão ávida por
tecnologia. A absolut oferece todo o suporte, presencial ou remoto e o professor pode focar na aula dando igual atenção a alunos remotos e presenciais.

Professor focado na construção
do conhecimento
Instalações profissionais
Alta qualidade de áudio e vídeo
Interatividade entre professor,
alunos remotos e presenciais
Interesse e motivação dos alunos

A absolut faz a gestão total
da tecnologia
Suporte total abs-tech AVO Edu
Aulas dinâmicas e alunos motivados
Suporte remoto e presencial
Investimento com condições especiais
e retorno de alta eficácia

abs-tech AVO Edu
Garanta que a sua instituição esteja preparada para as aulas no formato híbrido e a distância. A aula não pode parar por problemas técnicos ou os alunos desviarem o
foco dos professores em sala. Nosso time cuidando de tudo para que você possa focar na construção do conhecimento.

Análise e projeto

Capacitação

Gestão das Ferramentas

Gestão da Tecnologia

• Levantamento da

• Otimização do uso das

• Agendamento das aulas
• Convocação dos alunos
• Registro de presença
• Relatórios para gestão

• A tecnologia pronta para o

infraestrutura

• Aproveitamento do parque
instalado

ferramentas de
comunicação em aula

• Domínio dos recursos
tecnológicos para aula

pedagógica

início da aula

• Monitoramento da

tecnologia no decorrer da
aula completa

Salas de aula híbridas profissionais
Novos tempos, novos desafios mas sem perder a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. A absolut technologies desenvolveu soluções que ajudam as instituições de ensino a transformar e preservar o que sabem fazer de melhor: a construção do conhecimento. Nossas soluções facilitam a interatividade entre alunos presenciais, remotos e professores, sem preocupações com a tecnologia.

Sala Veríssimo

Sala Cecília

Espaço LAB Drummond

Sala Machado

espaços até 30m²
Dispositivo de mesa para professor
acompanhar alunos remotos, além de recursos
de áudio para melhoria da aula presencial

espaços até 30m²
Recursos adicionais para
interação entre professor,
alunos remotos e presenciais

entre 30m² e 40m²
Solução desenvolvida para manter a
qualidade de áudio em ambientes de
laboratório e aulas práticas

entre 50m² e 60m²
Recursos que proporcionam o mesmo nível de
aprendizagem para alunos remotos e
presenciais garantindo o foco e a motivação

Sala Monteiro
maiores de 70m²
Sem perda da qualidade do áudio e do vídeo
mesmo em ambientes maiores, igual
aproveitamento de conteúdo para todos os alunos

Visão geral da solução
Abaixo a visão geral dos componentes de uma de nossas soluções. As soluções possuem recursos que contribuem para que o professor mantenha o foco na aula sem se
preocupar com equipamentos e a gestão da tecnologia, mantendo a mesma qualidade de aproveitamento de conteúdo entre alunos remotos e presenciais para
garantir o mesmo nível de aprendizagem das duas partes.
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10-Port PoE Gigabit Web Smart Switch
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Aironflex
WALL L A 400
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Logitech
BRIO 4K Ultra HD webcam
SP70-VSRC-001

Dell
P2418HT
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LAN
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ThinkCentre M720q Tiny i5
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PC-200
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Samsung
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Aironflex
WALL S A 300 V11
SP70-VSRC-004

* Diagrama baseado na sala Monteiro

12

Nosso time a sua
inteira disposição

São Paulo
Alam. dos Maracatins, 780, 23º andar, Cj.
2303
Edf. Vertex - Indianópolis
04089-001
São Paulo-SP
+55 11 2691.5113
saopaulo@abs-tech.com

Rio de Janeiro
Av. Henrique Valadares, 139, Sl. 201,
Centro
20231-030
Rio de Janeiro-RJ
+55 21 2220.7740
riodejaneiro@abs-tech.com

Salvador
R. José Jorge Pereira,
47, Lt. 22, Qd D
Buraquinho
42710-480
Lauro de Freitas-BA
+55 71 2103.5113
salvador@abs-tech.com

Lisboa
R. José Saramago 5A, Sl. 23,
Lisboa
1675-180
+351 21 479 1000
lisboa@abs-tech.com

Brasília
+55 71 2103.5113
brasilia@abs-tech.com

Miami
3D VR SHOP LLC
Comercialização em Miami
+1 305 705 5054
miami@abs-tech.com

siga nossas redes sociais

www.abs-tech.com/contato
info@abs-tech.com

