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Łatwa w użyciu platforma 
do zarządzania wideo
Dzięki Panopto, University of Arizona 
wbudowało wideo do systemu 
eLearning, optymalizując koszty 
przechowywania danych, administracji 
i utrzymania. To jest ważne ponieważ 
studenci UA oglądają rocznie ponad 
ćwierć miliona godzin materiałów wideo.

Narzędzia do nagrywania 
i transmisji wykładów
Wharton School korzysta z Panopto 
nagrywając wszystkie wykłady 
i wydarzenia. Butler University umożliwia 
wykładowcom tworzenie webinarów i 
udostępnianie ich studentom. W UBC 
Sauder, studenci nagrywają ponad 400 
prezentacji wideo tygodniowo.

Najlepsze w branży wsparcie 
techniczne i obsługa klienta
"Na rynku jest wiele produktów, które 
obiecują wiele ale żadne z nich nie ma takie 
wsparcia technicznego jak Panopto." Jimmy 
Lieu, IT Director, Wharton School, 
University of Pennsylvania. To tylko jeden 
spośród setek zadowolonych klientów ze  
średnią oceną satysfakcji na poziomie 99%.

Capturing video is that easy 
with Panopto. Create and 
share professional recordings 
in minutes, without need for 
costly post-production or 
third-party AV specialists.

Press record. 
Present. 

Press stop. 

Czołowe 
uczenie 

wybierają 
Panopto

Wiodąca platforma wideo dla edukacji
Panopto zostało stworzone w Carnegie Mellon University przez wykładowców dla wykładowców. 
Od 2007 roku zbudowaliśmy najprostszą w użyciu  platformę do zarządzania bibliotekami 
wideo, integracji wideo z eLearningiem, nagrywania wykładów, webinarów i innych.
www.comwise.eu/vcms
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Webcasty na żywo
Z łatwością jednego kliknięcia transmituj 
prezentacje i wykłady na żywo do swoich 

studentów lub na cały świat.

Wyszukiwarka
"Smart Search" umożliwi znalezienie

poszukiwanego słowa i wskaże moment
jego występowania w materiale wideo.

Nagrywanie
Łatwe w użyciu aplikacje. Zaplanuj 

przechwytywanie z wyprzedzeniem aby 
automatycznie nagrać wykład.

Zarządzanie
Zaawansowany, bezpieczny i łatwy
w użyciu portal typu Video Content

Management.

Wgrywanie
Wgraj posiadane materiały wideo.

Panopto w sposób automatyczny dokona
ich konwersji oraz indeksacji.

Streaming
Efektywna transmisja w sieciach IP 

ze zoptymalizowanym buforowaniem 
i wysoką jakością odtwarzania.

Statystyki
Analityka portalu daje wgląd w statystyki 

odtworzeń, aktywność użytkowników, 
wyniki testów i wiele innych.

Odtwarzanie
Zachwyć studentów interaktywnymi 

odtwarzaczami, które obsługują wiele 
strumieni HD, cyfrowy notes i wiele innych.

Mobile
Native mobile apps for iOS and Android bring 
video recording, upload, search, and playback 

right to students' smartphones and tablets.

Edycja
Edytor wideo oparty na technologii HTML5 

pozwoli każdemu osiągnąć wymarzoną 
jakość materiału wprost z przeglądarki web.

Integracje
Połącz Panopto z dostawcą tożsamości, 
LMS, CMS, CRM lub oprogramowaniem 
społecznościowym lub skorzystaj z API.

Wsparcie
Zespół Wsparcia uzyskał 99% satysfakcji

klientów za ostatnie 3 lata z rzędu. Usługa 
wsparcia zawarta jest w cenie licencji.

Wypróbuj Panopto bezpłatnie. 
Odwiedź www.comwise.eu/demo żeby zacząć.

Naciśnij nagrywaj. Prezentuj. Naciśnij stop.
Panopto zajmie się resztą. 
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