
Online  
Educatie  
Belangrijker dan ooit tevoren

• Gebruiksvriendelijke systemen voor afstandsonderwijs
• Snel te installeren, eenvoudig te integreren technologie
• Verbeterde leerervaring voor studenten



Online Educatie
Universitaire studenten zijn vanaf het begin van het studiejaar 2020-2021 afhankelijk van online 
onderwijs. Ze moeten lezingen bekijken, met bijbehorende presentatie en ondersteunende 
aantekeningen, op hun telefoons, tablets en laptops. Zonder deze dienst kunnen faculteiten 
studenten uit binnen- en buitenland niet het onderwijs leveren waarin ze hebben geïnvesteerd.

Op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar
Hogescholen hebben dringend een bewezen systeem nodig, dat snel kan worden geïnstalleerd 
en geweldige resultaten oplevert. Dit systeem kan worden gebruikt door leraren met een 
minimale training. Ze hebben een oplossing nodig die integreert met bestaande AV-systemen en 
leerplatforms. 

We kunnen u helpen bij het installeren van een nieuw systeem, dat direct “live en on-demand” 
kan gaan leveren aan onderwijs met de hoogste standaard voor uw studenten, of ze nu in de 
universiteitshallen of in het buitenland zijn.

De Kit
De onderwijs op afstand apparatuur die wij leveren is 
eenvoudig te gebruiken en kostenbesparend. Zonder 
enig compromis van kwaliteit, prestaties, functies 
of betrouwbaarheid. De basis componenten zijn 
eenvoudig: 

1.  Geïnstalleerde videocamera (‘s)
2. Productie-eenheid om op te nemen, mix inputs 
(camera, computer, microfoons) en stream

Deze kit kan worden geïntegreerd met online leren 
platforms en AV-besturingssystemen die al vaak 
geïnstalleerd zijn op huidige AV-netwerken.

Panasonic 
PTZ Camera

Verbeterd leren 
Technologie
We leveren gespecificeerde 
technologie die compatibel is 
met Panopto, Kaltura en Moodle 
leerplatforms.

TM

Adena Media  
Station



Snelle installatie
We specificeren apparatuur die uw bestaande bekabeling en AV-netwerk ondersteunt, of dit nu 
gebaseerd is op SDI, HDMI of Ethernet. Als alternatief kunnen we u helpen een kosteneffectieve 
oplossing te vinden om een nieuw subnetwerk te implementeren.

Controle opties
De apparatuur past zich aan aan de manier waarop docenten en AV-teams werken. Camera’s 
kunnen worden bediend via een afstandsbediening in tv-stijl, een IP-interface, iPad-app of 
automatisch volgen systeem. De productie-eenheid is te bedienen via simpele knoppen, een 
touchscreen, iPad of webapps. Beide elementen kunnen ook door Crestron worden bestuurd 
voor integratie met uw AV-systeem.

Snelle training
Gebruikerstraining is extreem snel en makkelijk. Docenten kunnen bestaande laptops 
gebruiken voor hun hoofdpresentatie en er kan binnen enkele minuten worden getraind in 
het gebruik van het productiesysteem. Je hoeft er niet in ingewikkelde menu’s te duiken, het is 
eenvoudig om op de bron te klikken die ze willen delen.

Snelheid van integratie
Veel universiteiten hebben al een leerbeheersysteem, zoals Panopto, Kaltura of Moodle. Onze 
technologie integreert met deze platforms om colleges snel en veilig te delen met studenten. 
De units kunnen zelfs worden bestuurd door software die automatisch opnames beheren en 
plannen, waardoor de behoefte aan gebruikersinvoer nog verder afneemt.

Beveiliging en veiligheid
Camera’s en productie-eenheden ondersteunen beveiligstandaarden zoals SFTP (Secure File 
TransferProtocol) en RTMPS-streaming. Units zelf kunnen worden ingebouwd in serverruimtes 
en met afstandsbediening vanuit de lessenaar en / of AV-meldkamer bediend worden.

Betrouwbare ondersteuning
Alle producten worden gedistribueerd door Holdan en Midwich UK en 
worden voorzien van alle broadcast standaarden. Extra garantiepakketten 
leveren de snelste ondersteuning en snelle productuitwisseling. Bel voor 
meer informatie.

Ruimte 4b 
lezing:

opnametechnolo-
gie op afstand 
voor de werkplek

Deel 1:
Introductie



GOED

BEST
Camera Recorder/Mixer Camera Controller

SDI/HDMI/IP PTZ camera, met 
30x optische zoom en NDI optie

Systeem met 10” touchscreen  
en WebApp control 

Remote Camera Controller

BEKIJK NU BEKIJK NU BEKIJK NU

Panasonic  
AW-HE42W

Adena KL-3WT

Camera Recorder/Mixer Camera Controller

Groothoek 4K met HDMI  
en IP streaming

TV-stijl draadloze  
afstandsbediening

BEKIJK NU BEKIJK NU BEKIJK NU

Panasonic  
AW-UE4W

Panasonic  
AW-RM50

Camera Recorder/Mixer Camera Controller

SDI/HDMI/IP PTZ camera, met 
20x optische zoom PTZ Camera Control Unit

BEKIJK NU BEKIJK NU BEKIJK NU

Datavideo  
PTC-140W

4 kanaals met met knoppen  
en WebApp control 

Lumens VS-LC200

Datavideo RMC-180

Panasonic  
AW-RP50

BETER

Producten voor het online streamen van colleges

De tijd voor grootschalig afstandsonderwijs is aangebroken. 
Universitaire studenten zijn vanaf het begin van het studiejaar 2020-2021 afhankelijk van online 
onderwijs.

Ze moeten lezingen bekijken, met bijbehorende presentatie en ondersteunende aantekeningen, 
op hun telefoons, tablets en laptops.

We hebben de professionele apparatuur waarmee universiteiten professionele lezingen en sem-
inars online kunnen geven. Bekijk hieronder onze ‘Goede, Beter, Beste’ producten voor oplossin-
gen voor elk budget.

Neem voor meer informatie en prijzen contact op 
verkoop@vandomburg.nu  | Telefoon (0)180 745888

Adena KL-3W

Systeem met 7” touchscreen  
en WebApp control 

https://www.holdan.nl/Panasonic/AW-HE42W
https://www.holdan.nl/ADENA/KL-3WT
https://www.holdan.nl/Panasonic/AW-RP50
https://www.holdan.nl/Panasonic/AW-UE4W
https://www.holdan.nl/Lumens/VS-LC200
https://www.holdan.nl/Panasonic/AW-RM50
https://www.holdan.nl/Datavideo/PTC-140W
https://www.holdan.nl/ADENA/KL-3W
https://www.holdan.nl/Datavideo/RMC-180

