
Holdan - Dé Perfecte Panopto Partner
Video is de nummer één manier om te onderwijs te volgen, te informeren en te trainen. Het is essentieel voor
onderwijsinstellingen om de op video gebaseerde leermiddelen te beheren en de effectiviteit hiervan te maximaliseren.

Met het juiste video systeem kunnen onderwijs instellingen:

Waarom Holdan als gespecialiseerde distributeur inzetten?
Het Holdan team is betrokken geweest bij spraakmakende installaties in heel europa. Wij hebben de technische expertise en producten om systeemintegrators 
en resellers te helpen bij het leveren van een state of the art oplossing met beeldkwaliteit van wereldklasse, eenvoudig beheer en bediening en eersteklas 
betrouwbaarheid.

Met Panopto kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen video’s opnemen, 
streamen, beheren en delen binnen hun organisatie of online publiceren 
over de hele wereld.

Het brengt het leren met behulp van video naar een ander niveau met 
interactieve quizzen en Q & A’s; De zoekmachine kan elk gesproken of
geschreven woord in een presentatie of video vinden zodat u direct de
clip kunt gebruiken die u zoekt.

Om studenten een boeiende ervaring te bieden moet het platform
dat u gebruikt samenwerken met compatibele camera’s, een opnamekit en
streaming apparaten die de beste beeld- en audiokwaliteit bieden in elke 
gewenste omgeving.

Of u nu op zoek bent naar een eenvoudige plug-and-play videoconferentiecamera
of u wilt dat uw seminars concurreren met televisieprogramma’s: Holdan is de
distributeur met kennis van uw Panopto-installatie.

• Nieuwe leermethodes ontwikkelen 
• De betrokkenheid en prestaties verhogen van studenten

• Lezingen en bijeenkomsten online archiveren en veilig online streamen

• Inkomsten verhogen door programma’s aan te bieden voor onderwijs 
op afstand

www.holdan.eu



Lezingen vastleggen in grote ruimtes of inzoomen op de actie in een sporthal. Ook is het toevoegen van 
meerdere camera’s een fluitje van een cent omdat u deze eenvoudig op het netwerk kunt aansluiten.

Uitstekende bediening en installatieflexibiliteit en motion tracking.

Flexibele connectiviteit en het vastleggen van beelden van hoge kwaliteit in zowel grote als kleine 
ruimtes dankzij de superbrede lens en 4K-beeldkwaliteit.

Een snelle HD IP PTZ-videocamera met 20x zoom en uitstekende beeldkwaliteit voor het selecteren van docenten 
of presentatoren achterin grote auditoria. Wat het verder onderscheidt van de concurrentie is de enkele kabel 
aansluiting (NDI).

Deze uitstekende PoE + PTZ-camera levert via een enkele CAT5-kabel hoogwaardige HD video en audio, controle 
en voeding waardoor het eenvoudig te installeren is. De AW-HE38 ondersteunt ook aansluiting van video en audio 
via USB en HDMI en kan rechtstreeks opnemen op een micro SD-kaart in de camera. Het is compatibel met de 
geavanceerde AW-SF100 / SF200 Auto Tracking Software van Panasonic waarmee de camera automatisch een 
spreker op (bijvoorbeeld) een podium kan volgen.

Biedt hoogwaardige video-uitvoer tot 4K. Uitgerust met een ultragroothoeklens met een gezichtsveld van 111 °. De 
UE4 heeft native USB-ondersteuning in Panopto, maar u kunt ook verbinding maken via HDMI, of de geavanceerde 
Pan- en Scan-functies over lange afstanden aansturen en bedienen dankzij de Power over Ethernet-functie . De 
UE4 kan ook streamen vanaf elke locatie in RTMP-indeling die native ondersteund wordt door Panopto. 

Lumens VC-A50PN HD IP PTZ video camera 

Panasonic AW-HE38HW HD PTZ Camera 

Panasonic AW-UE4 groothoek 4K PTZ met IP Streaming

Holdan product keuzes...

Waarschijnlijk de gemakkelijkste ‘plug and play’-manier om een eenvoudige videopresentatie te verbeteren. 
Webcams ingebouwd in computers of externe USB zijn meestal van lage kwaliteit met inferieure optica en 
beeldkwaliteit. De VC-B10U heeft een uitzonderlijk brede kijkhoek van 120 ° en een hoge resolutiesensor waardoor 
hij tot 3x vergroot kan worden vergroot met ePTZ (elektronische pan tilt zoom). Met 1 druk op de knop kunt u de 
hele boardroom vastleggen of inzoomen op individuele sprekers.

Lumens VC-B10U-B ePTZ USB
1.

Onderwijs op afstand en videoconferenties met kleinere vergaderzalen of voor het aanvullen van een  
goedkope breedbeeld oplossing aan bestaande multi camera producties.
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Een eenvoudig te gebruiken touchscreeninterface die volledig is geïntegreerd met Panopto en 
waarmee u meerdere hoogwaardige videobronnen tegelijkertijd kunt vastleggen en streamen.

Alles in één video-apparatuur die het zware werk van het vastleggen, schakelen, coderen, opnemen en streamen 
van video en audio overbodig maken. Ze zijn in staat om elk evenement betrouwbaar vast te leggen en hun bi-
directionele integratie met Panopto maakt ze de perfecte partner voor het vastleggen van colleges. Het Adena 
Media Station is vaak de ontbrekende schakel die wordt gebruikt tussen uw camerafeeds en laptop presentaties 
die u wilt vastleggen. Ze hebben uitgebreide Panopto-integratie plus volledig geautomatiseerde Panopto-workflows 
voor eenvoudige geplande, terugkerende en on-demand sessies. Opnamen worden automatisch geüpload en 
gebruikers kunnen zich zelfs verifiëren met Panopto via het touchscreen.

Adena Media Station KL-3WT
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