
Streamitup Class Conferencing 

  

  
כל הזכויות שמורות לסטרימאיטאפ אין להעתיק או 
 להעביר המסמך או חלקיו ללא אישור מראש בכתב
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   בין כיתות וקמפוסיםלשעורים חייםפתרון 
  

  פלטפורמת סטרימאיטאפ מספקת שילוב ייחודי בין יכולות מתקדמות לביצוע שידורים חיים

  .כיתה ומחשב מרצה, הפתרון מתאים לאודיטוריום. אינטראקטיביים עם הקלטת תכנים עשירים
  

  
  

  1תמונה 

  הפעלה פשוטה

המערכת מאפשרת רמות אוטומציה 

החל מהפעלה אוטומטית , שונות

, לחלוטין ללא התערבות מצד המרצה

עד הפעלה ידנית בה המרצה יכול 

  .לשלוט על התהליך במלואו

  

  שיתוף מידע

מאפשרת העברה ושיתוף של המערכת 

כולל , כל המידע בין האתרים השונים

, אפליקציות, מצגות, קול, צילום וידאו

  .סרטים ומסמכים

 ומספקים HDכולם  מוצגים באיכות 

  .חוויית צפייה ושמע צלולה ואיכותית

  

  חלוקת חומר נלווה

המרצה יכול להעביר לכיתות 

המרוחקות קבצים נלווים כדוגמת דפי 

 .תרגילים וסילבוס

Class Conferencing 
 שיעור חי אינטראקטיבי בין

  אמתמספר כיתות בזמן
 

סטודנטים הנמצאים בכיתות ובאתרים 

מרוחקים צופים ומשתתפים באופן 

פעיל בקורסים שמתקיימים בקמפוס 

י תקשורת דו כיוונית "מרוחק ע

 .טקסט ונתונים, אודיו, הכוללת  וידאו

  

כל משתתף יכול להתחבר לחשבונו 

, לכתוב הערות מסונכרנות, האישי

לשרטט תרשימים ולשתף תכנים אלו 

ר חברי הקורס בזמן אמת או עם ית

 .לאחר מכן

  

כל תכני השיעור החי מוקלטים 

ונשמרים במאגר הידע הארגוני 

 .וניתנים לצפייה מכל מקום ובכל זמן

  רחבת גבולות הקורסה

סטודנטים רבים יכולים להירשם 

לקורסים מגוונים המתנהלים 

בקמפוסים מרוחקים וכן בתוכניות 

  . לימוד משותפות עם מוסדות אחרים

 

מעורבות גבוהה של כיתות 

  מרוחקות

אינטראקציה מלאה של המרצה עם 

הכיתות המרוחקות וביניהן מאפשרת 

 מציגה 1תמונה .  שיעור דינאמי

דוגמא לסטודנטים שמצביעים בכיתה 

המרצה רואה ושומע את . המרוחקת

הסטודנטים בכיתות המרוחקות 

ומנהל איתם שיעור אינטראקטיבי ללא 

  .מגבלת המרחק

  

  הקלטה
כל ההרצאות מוקלטות וזמינות 

או /למשתתפים דרך פורטל הלמידה ו

 .ירגוניפורטל הידע הא
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  הופך כל שיעור לאירוע אינטראקטיבי

  

  .ל שיעור מקוון בין שני מוקדים או יותרקל ונוח לנה Streamitup Class Conferencingבאמצעות 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 הכיתות המרוחקות על צג גדול בתצוגה המרצה רואה את •

 )2תמונה . (מפוצלת

המרצה מקבל חיווי בזמן אמת של צילום עצמי ויודע מה  •

 .הכיתות המרוחקות רואות

: הקלטהאת מקורות המידע לשיתוף ולהמרצה יכול לבחור  •

, קישורים , קבצים, מסך המחשב , מיקרופון , מצלמה

 .מחברת וירטואלית ולוח תרשימים

 .המרצה יכול להעביר קבצים וקישורים לכיתות המרוחקות •

, עוזר ההוראה או המרצה יכול לנהל את תהליך השיעור •

לשלוט בעוצמת השמע של כל כיתה ולבחור את , לצרף כיתה

 .כיתות המרוחקותגודל התצוגה של כל אחת מה

יה י הצפאופן לבחור את ניתןכל אחת מהכיתות המרוחקות ב •

וידיאו רחב שמציג , וידיאו מקורב של המרצה והלוח: יעורבש

אינטראקציה עם שאר צפייה ואת כל במת המרצה ואף 

 .הכיתות המרוחקות

הסטודנטים המרוחקים רואים את השיעור בצורה אוטנטית  •

 . בכיתה מול המרצהכנוכחים

הסטודנטים בכיתה המרוחקת מנהלים דיאלוג מבוסס וידאו דו  •

 .כיווני עם המרצה

 שליטהמאפשרת הגדרה הירארכית ונוחה וכן ניהול המערכת  •

  .ת ובתיעוד התכנים והשיעורים החייםוהגדרב

עור ולאחריו מתבצעת דרך יהגישה לשיעור המקוון בזמן הש •

ת דרך פורטל או בהזדהופורטל המידע , מערכת ניהול הלמידה

 .סטרימאיטאפ

 .רק כיתות מורשות יכולות להצטרף לשיעור •

כל משתתף מתחבר לחשבונו האישי דרך כל התקן המחובר  •

 ויכול לשתף תרושם את הערותיו במחברת הווירטואלי, לרשת

 .בהן את שאר חברי הקורס

כל לקוח יכול לבחור היכן , כמו כן. משירות מלא באמצעות סטרימאיטאפ ועד לניהול עצמאי, קיים מגוון רחב של רמות שירות, בנוסף
  . או בשילוב ביניהם Streamitupענןב, קוחאצל הל: הקורסים המוקלטים יישמרו

  :הפתרון שימושי בין היתר עבור

 .או קמפוסים מרוחקים/טוב לקמפוסים גדולים ו. ביכיווני לצורך  שיעור אינטראקטי-שידור חי דו •

 .שידור חי חד כיווני  של הרצאה כשהאולם המרכזי אינו גדול מספיק •

 2תמונה 


