
Виробник: (Італія)LAIN S.R.L.

Представник в Україні: ТОВ «ІНФОЛ»

Тип: Апаратний комплекс

Максимальна кількість місць: 60

Інтерфейс програми: Український
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для вивчення
іноземних мов
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для

удосконалення
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Лінгафонний кабінет

IDL audio

реалізований у вигляді спеціального

обладнання.

На робочому місці викладача встановлюється

аудіоконцентратор (блок комутації) і комп ютер,’

на місцях учнів аудіо блоки з підключеними

гарнітурами (навушники з мікрофоном).

за 199 900,00

Для аудіо-зв'язку застосовується

виділена аудіо-мережа.

Для управління класом на комп ютер’

вчителя встановлюється спеціалізоване

програмне забезпечення.

Лінгафонний кабінет IDL Audio

15+1

блок комутаціїблок комутації

аудіо блоки учніваудіо блоки учнів

комп ютер викладача’комп ютер викладача’
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Аудіоконцентратор (блок комутації) IDL AUDIO

Настільний блок учня IDL ...............Audio Panel

Професійна гарнітура.........................................

Ноутбук викладача.............................................

Програма для управляння IDL ......................lab
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інтерфейс на українській мові;●

створення не менше 4 робочих груп, для подальшої взаємодії вчителя окремо з кожною групою;●

організація робочих місць учнів у пари (всередині групи);●

можливість довільного формування пар (всередині групи);●

можливість групування пар різними способами (випадковий, фіксований, ручний);●

наявність режиму дискусії (всередині групи);●

наявність функцій розмова з учнем, групою; дискусія в парах;●

прослуховування або діалог з обраним учням, парою або групою;●

можливість формувати різні завдання для учнів:●

- аудіювання;

- самостійна робота;

- синхронний переклад;

- послідовний переклад;

- імітація моделі;

можливість запису в аудіофайл для перевірки викладачем;●

загальний виклик для всіх учнів;●

виклик викладача;●

можливість роботи з чотирма незалежними аудіо джерелами одночасно (за кількістю груп);●

аудіо джерелами можуть бути:

а) пристрої, підключені до 4 зовнішніх входів блоку комутації;

б) голос викладача;

в) голос викладача спільно з аудіо сигналом з зовнішнього джерела;

г) голос будь-якого учня, пари або групи учнів;

можливість регулювання гучності зовнішніх джерел;●

можливість підключення будь-якого учня, пари, групи, а також викладача або зовнішнього джерела на●

зовнішні виходи блоку комутації, на які можуть бути підключені пристрої запису, акустична система,

підсилювальні або інші пристрої;

можливість підключення двох гарнітур до робочого місця викладача;●

можливість підключення двох гарнітур до одного аудіо блоку учня, з можливістю одночасної роботи двох учнів●

за одним робочим місцем;

можливість відтворення аудіофайлів з комп'ютера викладача;●

можливість запису аудіофайлів на комп'ютері викладача;●

можливість ведення і збереження журналів класу (успішності і відвідуваності учнів), а також статистики по●

заданому інтервалу часу;

можливість редагування графічного представлення класу;●

можливість введення і зміна прізвищ учнів зі збереженням візуального представлення класу і прізвищ●

в окремому файлі;

можливість роботи програми в спрощеному та розширеному режимі;●

можливість модернізації комплексу IDL Audio Analog комп'ютерами і програмним засобом , дляNIBELUNG●

збільшення можливостей лінгафонного кабінету;

Безкоштовне оновлення програми.●

Лінгафонний кабінет

IDL audio 15+1

Основні можливості лінгафонного кабінету IDL Audio:
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