SYSTEM OBSŁUGI KONFERENCJI I WYKŁADÓW

IQ-CONFERENCE UNIVERSITY EDITION
Wersja 2015

Opis systemu
System obsługi konferencji iQ-Conference jest przełomowym rozwiązaniem w podejściu do realizacji wydarzeń konferencyjnych i szkoleniowych. Dodatkowo, dedykowana Edycja Uniwersytecka iQ-Conference, zapewnia optymalizację procesów organizacji i przeprowadzenia wykładów. Studenci otrzymują unikalną możliwość multimedialnej interakcji z wykładowcą i przekazywanymi przez niego treściami wprost z urządzeń mobilnych (typu smartfon czy tablet) oraz możliwość samodzielnej pracy z prezentacją w trakcie wykładu.

Potrzeby i wyzwania współczesnych studentów
Za każdym razem, gdy uczestniczymy lub organizujemy wykłady:
Potrzeby uczestników wykładów:

Wyzwania wykładowców:

Niewidoczna/nieczytelna prezentacja—co
Jak przyciągnąć uwagę studentów?
jest na tym wykresie?
Jak odciągnąć studenta od zeszytu?
Żmudne robienia notatek—nie w XXI wieku!
Zdjęcia „ciekawych” slajdów—przecież mam
smartfona.
„Chciałbym zadać pytanie, ale jestem nieśmiały…”

„iQ-Conference ułatwiło
robienie notek oraz dało
więcej czasu na słuchanie
wykładu” , „Rewelacja, lep-

sze niż facebook.”,
„Rewolucja w prowadzeniu
wykładów”
- Studenci Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej

Innowacyjne rozwiązanie Twoich problemów...
Zastosuj nowatorskie podejście do organizacji wykładów. Ukierunkuj działania i uwagę studentów i daj im więcej czasu na kreatywne uczestnictwo w wykładzie. Dodaj
nowy wymiar swoim wykładom, a studentom pozwól cieszyć się multimedialną interakcją.

Elastyczny interfejs
użytkownika


Jeden system wiele urządzeń...

Dostosowanie interfejsu
do różnych urządzeń:


notebook



tablet



smartfon

Jak działa multimedialna interakcja
Uczestnicy po przyjściu na wykład
logują się na swoich urządzeniach
mobilnych podłączonych do sieci
Internet i wybierają wykład, który
właśnie się rozpoczyna. Wykładowca
włączając

prezentację

na

swoim

komputerze, uruchamia jednocześnie agenta interakcji. Dzięki temu
uczestnicy widzą bezpośrednio na
swoich urządzeniach ekran prezentacji. Mogą przy tym od razu zapisać
sobie najciekawsze ujęcia z ekranu
oraz zrobić notatki, które pozostają

Organizacja i prowadzenie wykładów
Organizacja i przeprowadzenie wykładów wiąże się z koniecznością zapewnienia
obsługi wielu skoordynowanych procesów i czynności. System iQ-Conference, bazując na wieloletnich doświadczeniach dydaktycznych wspiera i automatyzuje cały
proces organizacji i przeprowadzenia wykładu.
Wsparcie systemu rozpoczyna się od wprowadzenia planu zajęć oraz rejestracji
prowadzących i uczestników. Wykorzystując w systemie inteligentny kreator, łatwo i
szybko można zebrać niezbędne informacje. Dodatkowo na uczelniach używających
systemu USOS, dane są automatycznie pozyskane z systemu USOS i wspomagają
tworzenie planu zajęć. Rejestracja studentów i prowadzących jest wspierana przez
wykorzystanie identyfikatorów Office365, dzięki czemu ponowna rejestracja nie jest
wymagana.

na pulpicie uczestnika i są dostępne
do pobrania w formacie PDF.

W trakcie prezentacji uczestnicy mogą zadać pytanie prowadzącemu lub
wesprzeć pytanie już zadane. Ranking pytań jest widoczny na panelu
prezentera już w momencie zadania
pytania.

Nowe środowisko
pracy wykładowcy
Podstawowym narzędziem
pracy współczesnego
wykładowcy jest komputer
wyposażony w aplikację
wspierającą przygotowanie i
wyświetlenie prezentacji (np.
MS PowerPoint). System
iQ-Conference w sposób
płynny i niezauważalny
podłącza się do komputera
wykładowcy (pobranie i
zainstalowanie agenta trwa
kilka minut).
Wszystkie działania
wykładowcy w systemie
odbywają się w oparciu o
dedykowanego agenta:


pozwalającego szybko
podłączyć się do
prowadzonego wykładu i
rozpocząć transmisję;



sterującego wyświetlaną
zawartością w systemie
iQ-Conference, w tym
zapewniającego możliwość
korzystania z różnych
źródeł dynamicznych i
statycznych;



pokazującego na bieżąco
zadawane pytania i
zgłaszane kwestie (wraz z
ich ważnością);



pozwalającego na
załączanie materiałów do
pobrania dla uczestników;

W dniu wykładu ...
system opiekuje się studentem. Student loguje się po przyjściu na uczelnię
(czasem też już z domu...). Od tego momentu zaznaczana jest jego obecność w
systemie i jego Plan Zajęć nabiera nowych, multimedialnych możliwości:

pokazuje wykłady w czasie rzeczywistym;

widoczne są rozpoczęte / zakończone wykłady;

możliwe jest obejrzenie aktualnie wyświetlanych treści.

W trakcie wykładu ...
student może wybrać właśnie wyświetlaną prezentację na swoim urządzeniu mobilnym. W dowolnej chwili uczestnik może zapisać zawartość ekranu w swoim
pulpicie roboczym, przy czym zawartość uwzględnia zapiski i notatki wprowadzane na bieżąco przez wykładowcę. Zapisywane zawartości ekranów można opatrzyć notatką i zapisać na dysku w formacie PDF.
Student może od razu chcieć zadać pytanie lub skomentować treść wykładu ze
swojego urządzenia mobilnego. Pytanie zostaje wprowadzone do puli pytań widocznej dla innych uczestników i wykładowcy (tylko wykładowca zna tożsamość
pytającego). Inni studenci mogą popierać istotność zgłoszonych pytań lub kwestii,
dzięki czemu powstaje ranking kwestii do omówienia w czasie wykładu lub po
nim.
Wykładowca w oparciu o zgłaszane pytania i kwestie może na bieżąco korygować treści swojego wykładu i odpowiadać na najistotniejsze punkty rankingu kwestii do omówienia. Uczelnia ma możliwość zbadania satysfakcji uczestników wykładów a wykładowca sprawdzenia wiedzy nabytej przez studentów dzięki funkcji
elektronicznych ankiet/wejściówek.

Po wykładzie …
studenci mają dostęp do personalnych paneli studenta, w których udostępniane
są materiały wykładowe, zapisane slajdy wraz z notatkami, oraz zadane pytania i
kwestie z prezentacji.
Wykładowcy i uczelnie mogą w oparciu o panele uczestników przeprowadzać
ankiety, testy oraz utrzymywać kontakt po wykładzie w celu odpowiedzi na zadane pytania i postawione kwestie indywidualnie z każdym ze studentów.

Testowane na studentach.
W październiku 2015 przeprowadzono cykl wykładów z wykorzystaniem systemu iQConference University Edition. Wyniki badań satysfakcji z przeprowadzonego programu
pilotażowego pokazały ogromne zainteresowanie studentów oraz wykładowców rozwiązaniem iQ-Conference-University Edition.
Partnerem pilotażu był Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Elementy iQ-Conference najchętniej wykorzystywane przez studentów
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Środowisko pracy wykładowcy
dodatkowo stanowi
dedykowany pulpit wykładowcy
pozwalający na realizację
funkcji komunikacyjnych ze
studentami po zakończeniu
wykładu.
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Narzędzia wykładowcy zostały
zoptymalizowane pod
względem obsługi bieżących
czynności z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych, dzięki
czemu są one szczególnie
wygodne w obsłudze na
tabletach z systemem MS
Windows 8 i 10
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Zapisywanie slajdów Pobieranie materiałów

Aplikacja na
smartphona

Powiększanie
fragmentów
prezentacji

Zadawanie pytań
prelegentowi

Wymagania techniczne systemu

Kontakt z nami

Urządzenia mobilne
System działa na urządzeniach (podłączonych do sieci Internet) posiadających wbudowaną przeglądarkę WWW, jak również przez dedykowane aplikacje do pobrania
ze sklepów następujących platform:

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o systemie
iQ-Conference University Edition.

iQ5 sp. z o. o.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216

System dostępny jest w sieci Internet.

15-080 Białystok

Platforma iQ-Conference w chmurze MS Azure
W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i dostępności
technicznej oraz efektywności ekonomicznej system iQConference został uruchomiony w chmurze MS Azure.
Chmura daje szeroki zakres możliwości - przechowywanie w
niej danych jest wydajniejsze i bardziej efektywne, praca
przebiega szybciej, przepływ danych jest nieograniczony.

kontakt@iq5.pl

Odwiedź nasze biuro w
Białostockim Parku NaukowoTechnologicznym

Ul. Żurawia 71 lok. 1.31-1.32

Kup System na iQ-Marketplace

15-540 Białystok

iQ-Conference jest już dostępny na iQ-Marketplace.

www.iqmarketplace.eu

Zapraszamy na
stronę systemu
http://iqconference.eu
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