PRODUZIDOS EM ITÁLIA

Aprendizagem de Línguas
Interpretação de Línguas
Gestão de Classe
Interação com os Estudantes
Comunicação de Áudio
Transmissão de Vídeo
Atividades de Pares e Grupos
NIBELUNG
Gravador digital
Laboratorio de línguas Software
Quiz & Exames

Fones de Ouvido e Mobiliário

TREINAMENTO DE INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS

NIBELUNG
Solução de software
para o ensino em
salas de informática

NIBELUNG é perfeitamente adequado para
atividades de interpretação de línguas em
laboratório.
Permite aos estudantes a prática da interpretação
simultânea, consecutiva e à distância.
• Gravação de Fontes de Áudio
• Gravação de voz do estudante
• Marcadores e legendas
• Gravador de faixa dupla
(fonte + estudante)
• Sessões múltiplas
Combina métodos
e simultâneas
para individualizar a

ATIVIDADES

O laboratório linguístico NIBELUNG

foi desenvolvido para uso intensivo
em classe e para atividades com
os mais recentes conteúdos multimédia.
Fornecemos todas as atualizações
e apoio técnico

gratuito para toda a vida.
Traz todas as vantagens da mobilidade e da portabilidade a um laboratório multimédia rico em
funcionalidades.
Todas as funções podem ser utilizadas num
ambiente LAN sem fios para criar um laboratório
de línguas WI-FI.
Comunicação em pares e grupos
Quiz, exercícios e exames
Transmissão de áudio e vídeo
Gravador digital
Transmissão de ecrã
Função LIM

Leitura
Auto-Acesso
Escuta
Discussão
Chat com o grupo selecionado
Gravação de voz com gráfico de áudio
Simulação de conversa telefônica
Trabalho com ficheiros preparados pelo professor
Distribuição e retirada de tarefas
Atividade controlada na Internet, o professor
decide quais as páginas a abrir para os estudantes
• Transmissão do ecrã do professor ou de qualquer
estudante

INTERAÇÃO COM OS ESTUDANTES

NIBELUNG PARA TABLET PC

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

abordagem pedagógica
e aumentar a eficácia
das aulas com uma vasta
gama de atividades

NPW

Nibelung power Watch
• Software integrado
para Tablet PC
• Monitorização da saúde
e estado da bateria
• Suporta o Android

INTERCOM – Comunicação privada entre professor e
estudante
ESCUTA DISCRETA – Escuta discreta de um estudante
(Espião)
GRAVAÇÃO – Gravação da voz do estudante a
qualquer momento
CHAMADA COLETIVA - Comunicação do professor
com um estudante, grupo ou classe inteira.
GRAVAÇÃO DE CONVERSAS – Gravação de conversas
entre professor e estudante ou entre estudantes
LANÇAMENTO DE PROGRAMAS – Para o grupo ou
para toda a classe
MENSAGEM – troca de mensagens de texto entre
professor e estudantes
TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS – Para grupos ou
toda a classe
TRANSMISSÃO DE ECRÃ – pelo professor a incluir o
microfone ou por um estudante a incluir o microfone
FUNÇÃO LIM – desenho colaborativo, a utilizar
imagens, formas e texto

GESTÃO DE COMPUTADORES
• Controlo remoto total a incluir
webcam do estudante
• Visualização de miniaturas dos ecrãs
dos estudantes
• Visualização automática dos ecrãs
dos estudantes (Autoscan)
• Controlo da utilização da aplicação
(suporte a listas brancas e negras)
• Controlo de acesso à Internet
• Controlo de acesso a dispositivos
externos
• Controlo Liga/Desliga

Sob instantâneo do painel do professor (Modulo Software Professor)

FONTES DE MULTIMÉDIA
O Laboratório Linguístico NIBELUNG permite a utilização
simultânea de até 10 fontes de áudio/vídeo independentes:
•
•
•
•

Voz do Professor
Voz do Aluno
Ficheiro de Áudio
CD de Áudio

•
•
•
•

Placa de Som
Ficheiro de Vídeo
Live Video
You Tube

O Sistema de Criação de
Quiz integrado é uma forma
conveniente e fácil de criar
quiz e exercícios com
grande impacto visual com
uma variedade de tipos
e a capacidade de gravar
respostas de voz

GRAVADOR MULTIMÉDIA
O Gravador Multimédia rico em
funcionalidades permite aos estudantes
ouvir ou visualizar conteúdos e gravar a
sua própria voz ao mesmo tempo.
A gravação da faixa principal pode
ser reproduzida para comparar e
compreender melhor
a pronúncia correta.

NIBELUNG é a solução de
software que transforma uma
sala de aula de informática
tradicional num laboratório
multimédia.
Não requer competências
especiais e qualquer professor
pode facilmente:
• Gerir os PCs de da classe
• Transferir Áudio
• Transferir Vídeo
• Utilizar vários ficheiros e
páginas web como material
de ensino
Sob instantâneo do módulo do estudante (Módulo Software Estudante)

SISTEMA QUIZ
• Escolha única e múltipla
• Preencher os espaços em branco
	Inserção das palavras ausentes
• Reordenar
	Colocar as respostas na ordem
correta
• Relação
	Sinónimos ou antónimos de
certas palavras
• Resposta Aberta
	Área de texto para a inserção de
texto livre
• Arraste e solte
	Arrastar e soltar etiquetas de
texto para uma área específica
• Hot Spot
	Clicar numa área específica para
dar a resposta

FONE DE OUVIDO COM MICROFONE L-H2010

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

O fone de ouvido L-H2010 é um produto profissional,
robusto e com um alto nível de fiabilidade, concebido
para utilização regular no laboratório linguístico.

A estrutura interna é feita de aço, enquanto que a
estrutura externa é feita de um material de borracha
muito resistente. isto é importante e garante uma
utilização prolongada e constante pelos estudantes.
• O fone de ouvido aparece desde o início como um
elemento robusto
• Controlo do volume diretamente no cabo do fone
de ouvido para um fácil ajuste do volume
• Cabo de ligação de 200 cm de comprimento
• Tampões auriculares intercambiáveis - tampões
auriculares e microfone higiénicos também
disponíveis

O fone de ouvido é composto por componentes de
última geração que garantem a
continuidade de utilização e
modo de operação simples.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

O fone de ouvido
e os seus acessórios
foram concebidos para
utilização no laboratório
com equipamento
informático.

MOBILIÁRIO
A proposta de mesas adequadas é um elemento
importante na proposta de um laboratório linguístico
e multimédia, uma vez que devem satisfazer uma
necessidade de trabalho, respeito pelo espaço e
segurança.
A LAIN S.R.L. produz o mobiliário para o posto de trabalho
do professor e dos estudantes com a marcação CE, em
conformidade com os regulamentos de segurança e de
utilização de materiais corretos impostos pelas instituições
de educaionais. O mobiliário proposto pela LAIN S.R.L.
é muito robusto. A madeira é coberta com uma camada
de material anti-riscos disponível em diferentes cores (a
solicitar). A mesa do estudante pode ser: de um ou dois
lugares com antepara (tipo cabine) e frente de vidro
inquebrável ou sem antepara, com suporte de madeira
para computador. A canalização que aloja a cablagem e os
dispositivos está localizada debaixo do plano de trabalho.
A mesa do professor tem um armário do lado esquerdo/
direito que é ideal para armazenar computadores e outros
dispositivos e pode ser trancada para maior segurança.

• Alta fidelidade sonora
• Cápsula de microfone unidirecional com alta
redução de ruído ambiente
• Operação na presença de fortes campos magnéticos
• Múltiplas ligações para se adaptar a qualquer
dispositivo, sem desconexão acidental
•
•
•
•
•
•

Diâmetro do fone: 50 mm
Sensibilidade do fone: 112 dB +/- 3 dB
Impedância: 32 ohm +/- 10%
Gama de frequências: 20-20Khz
Potência de saída: 20 mv
Sensibilidade dos microfone. -56dB
+/- 2dB

•
•
•
•
•
•

Cápsula do microfone: Unidirecional
Comprimento do cabo: 2,0 m
Conexão 2 x 3,5 mm | mini-din | USB
Controlo de volume no cabo (não
para o modelo USB)
Contatos dourados de 3,5 mm
Peso: 275 gramas

