
AV SOLUTIONS | EDUCATIEVE VIDEO
Het filmen-, opnemen- en streamen van conferenties, seminars, presentaties en lezingen

DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Steeds meer scholen, universiteiten en andere instellingen
worden geconfronteerd met de immer groeiende eisen van
studenten. Een student wil in staat zijn om lezingen op elk
moment op afstand terug te kunnen kijken. De technologie om dit
te bewerkstelligen wordt steeds meer een vitaal onderdeel van
het hedendaags onderwijs.

Bedrijven en instellingen investeren in camera's met een brede
beeldhoek om paneldiscussies vast te leggen en in te zoomen
op een enkele presentator. Deze camera's moeten onder alle
lichtomstandigheden werken om een perfect resultaat te
leveren bij het afspelen op een laptop of smartphone.

Hogescholen en universiteiten investeren meestal in een verscheidenheid aan technologieën, afhankelijk van de grootte van
de ruimte, de gebruiksfrequentie en de beschikbaarheid van AV-teams om gebruikers te ondersteunen.

De registratie van colleges is vaak een campusbreed
project. Het is belangrijk om apparatuur te selecteren die
geïntegreerd kan worden met het platform dat reeds
gebruikt wordt. Wij hebben aan talloze soortgelijke
projecten gewerkt en beschikken daardoor over de
broodnodige expertise op dit gebied.

Verstoring van aanwezige kabels rond- en tussen de
lesruimtes kan een gevoelig probleem zijn. Daarom
werken wij met technologie die middels speciale AV-
bekabeling werkt of geschikt is om via bestaande
netwerkinfrastructuren gebruikt te worden.
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De Adena CI-T21H PTZ-camera's met
auto-tracking en auto-zoom functie

Datavideo NVS-40 neemt op,
streamt en preview van 4 camera's

Panasonic PTZ camera's kunnen
uitgerust worden met gezicht tracking

Neem op en stream simultaan meerdere
camera's met Datavideo’s DVS-200

Datavideo BC-50 is een kleine HD
camera met uitstekende beeldkwaliteit

Adena Mediastation is een
3 kanaals recorder en streamer
met een touchscreen interface



© Holdan Benelux AV Solutions Edu v1NL 09/19

DE INSTALLATIE HET RESULTAAT

De meeste les ruimtes bevinden zich binnen reeds
bestaande faciliteiten waarop de installatie moeten worden
aangepast. Verstoring van aanwezige kabels rond- en
tussen de ruimtes kan een gevoelig probleem zijn.
Daarom werken we met technologie die op speciale AV-
bekabeling kan werken of kan meeliften op bestaande
netwerkinfrastructuren.

Camera's kunnen aan het plafond of aan de muur worden
bevestigd, zodat ze veilig en discreet aanwezig zijn. De
opname-, schakel- en streaming apparatuur kan worden
geïnstalleerd en, indien nodig, op afstand bediend worden.

De hedendaagse student verlangt een constante toegang tot
media. Daarom installeren hogescholen en universiteiten steeds
vaker videoapparatuur voor live en on-demand streaming.
Een succesvolle installatie geeft studenten toegang tot de
media in de allerhoogste kwaliteit. Bijvoorbeeld bij
wetenschappelijke vakken kunnen experimenten het bestworden
vastgelegd in de hoogstmogelijke kwaliteit. Onze apparatuurmet
uitzendkwaliteit zorgt voor een uitstekende kijkervaring. Het
resultaat is een educatieve tool diewaarde toevoegd aan het
onderwijs en tegelijkertijd ervoor zorgt dat studentenmeer
gemotiveerd en betrokken zijn bij hun studies.

DE OPZET

DISTRIBUTE

ExterneToegang
voor Studenten

Auto-tracking camera

Switcher / recorder

Vaste camera

Laptop

Video Leeromgeving
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