SANAKO LAB SERIES
SANAKO Lab 100

MEGFIZETHETŐ ÉS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ DIGITÁLIS
NYELVOKTATÁSI MEGOLDÁS
A SANAKO Lab 100 egy egyszerű, hatékony és sokoldalú
nyelvoktatási forma, amely gyakorlatias eszköztárával a
hallgatók idegen nyelvi képességeinek fejlesztését szolgálja.
Oktatói számítógépével és könnyen kezelhető hallgatói digitális
audió paneljeivel a Lab 100 tökéletes olyan intézmények
számára, amelyek elérhető megoldást keresnek hatékony
tanulási tevékenységek gazdag tárházának kialakításához,
analóg és digitális audió anyagok széleskörű felhasználásával.

Mobile SANAKO Lab 100

TELJES KÖRŰEN FELSZERELT DIGITÁLIS NYELVI
LABORATÓRIUM, AMELY BÁRMELY OKTATÁSI
KÖRNYEZETBE BEILLESZTHETŐ
Olyan környezetben, ahol nincs hely egy állandó nyelvi
labornak, a SANAKO Lab 100 egy mobilis megoldást kínál a
fix kialakítású nyelvi oktatási laborokkal szemben. Hordozható,
bárhova elvihető és bármely helyen percek alatt beüzemelhető.

SANAKO Lab 100 szinkron
tolmács oktató rendszer (STS)

Mint oktató rendszer, a SANAKO Lab 100 STS a nyelvi labort
egy konferencia rendszerré változtatja át, amely lehetővé
teszi a tanulóknak a szinkron vagy konszekutív tolmácsolás
gyakorlását.

SANAKO Lab 90

ALAP NYELVI LABORATÓRIUM
A SANAKO Lab 90 a Lab 100-nak egy egyszerűsített
változata. Ideális a hallás utáni megértés és a beszédközpontú
feladatokhoz.

SANAKO LAB 300

ELSŐ OSZTÁLYÚ NYELVOKTATÓ KÖZPONT MULTIMÉDIÁS
ÉS IT FORRÁSOKKAL
Ez a dinamikus és teljesen interaktív oktatási megoldás
rendelkezik az osztálytermi erőforrások felügyeleti
lehetőségével. Kiváló hangminősége biztosítja, hogy a diákok
hallás utáni megértésüket és szóbeli reprodukciós készségeiket
fejleszteni tudják, miközben a széleskörű program erőforrások
(Internet, CD, DVD, VCR, magnó, szatellit és videó elosztású
rendszerek) jobb megértést és változatosságot nyújtanak a
leckékhez.

SANAKO STUDY SERIES
SANAKO STUDY 1200
MODULÁRIS ÉS RUGALMAS NYELVOKTATÓ SZOFTVER
A SANAKO Study 1200 egy nyelvoktató szoftver amely
bármely intézmény dinamikus és lépcsőzetes oktatási
igényeinek megfelel. A Study 1200 rugalmas és bővíthető
beépülő modulokkal (Tartalomfejlesztő eszköztár, Vizsgáztató
modul, Élő videó modul), amelyek további oktatási és tanulási
tevékenységeket, sőt tantermi felügyeleti és adminisztrációs
funkciókat is tartalmaznak. A SANAKO Study 1200-at
intenzív hallás utáni és beszéd alapú feladatokra tervezték.
Digitális hangfelvevő modulja lehetővé teszi hanganyagok
visszajátszását bármely feladathoz (például a hallás utáni
megértéshez), valamint lehetővé teszi, hogy a hallgatók
felvegyék saját hangjukat a feladatokhoz, így gyakorolva a
helyes kiejtést, olvasást.

SANAKO Study 500

OKTATÁSHOZ
A SANAKO Study 500 egy szoftver alapú oktatási megoldás,
amely az ICT, a multimédiás és az internetes forrásokat
egyesíti, ezzel segítve hogy az oktatók élő interakciókkal
tegyék hatékonyabbá az oktatást bármely tantárgyi területen.
A SANAKO Study 500 moduláris, bővíthető és tanterem
felügyeleti funkciókat is magában foglal.

IT ALAPÚ OKTATÁS HATÁRTALAN MOBILITÁSSAL
A vezeték nélküli IT tanterem egy praktikus laptop kártyát
egyesít a SANAKO Study 500 kereszt tantervi szoftverrel vagy
a Study 1200-as nyelvoktató szoftverrel és a vezeték nélküli
kapcsolattal; olyan megoldást nyújtva ezzel, amely lehetővé
teszi a felhasználóknak, hogy bárhol gyorsan kialakíthassanak
egy IT alapú tanulási környezetet.

SANAKO Study 20
VÉDELEM A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATI KÖRNYEZETNEK
A SANAKO Study 20 egy védelmi eszköz, amely a
rendszergazda által létrehozott szoftver-konfigurációk
érintetlenségét biztosítja, védi azokat az engedély nélküli
szándékos vagy véletlenszerű változtatásoktól. A Study 20
szabadkezet ad a rendszergazdáknak, hogy nyílt hozzáférésű
számítógépes környezetet hozzanak létre a felhasználók
számára annak tudatában, hogy az alapkonfigurációs
beállításaik nem változtathatók meg. Ez a termék használható
laptopokkal, notebookokkal vagy hagyományos asztali
számítógépekkel.
Üdvözöljük a SANAKO felhasználók körében!

http://members.sanako.com
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Fenntartjuk a jogot az itt leírt programok módosítására.

MODULÁRIS SZOFTVER SZÁMÍTÓGÉPES ÉS INTERNETES

SANAKO Vezeték nélküli
IT tanterem*

