
SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 
E TRANSMISSÃO PARA A 
EDUCAÇÃO

• Interativa
• Inteligente
• Remota

Educação Inteligente
 • Web site interativo em vídeo
 • Transmissão ao vivo
 • Ensino Inteligente 

e Ferramenta de 
Aprendizagem

Gerenciamento
 • Análise do curso e 

comentário
 • Avaliação de Professores e 

desenvolvimento

Exibição da escola
 • Curso
 • Introdução
 • Informação de Professores

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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Dahua Technology Co., Ltd. (Shenzhen Stock Exchange: 002236.SZ) é um fabricante e fornecedor líder mundial de 

produtos e soluções de vigilância de segurança inteligente com sede em Hangzhou, China. Com mais de 16.000 

funcionários em todo o mundo, as soluções, produtos e serviços Dahua são utilizados em mais de 180 países e 

regiões.

Com muitos anos de experiência e sucesso na indústria de vídeo e áudio, a Dahua oferece um sistema de ensino 

on-line fácil de usar para transmissões de cursos ao vivo e gravações de aulas, bem como uma plataforma 

gerenciável baseada em nuvem.



SOBRE GRAVAÇÃO & TRANSMISSÃO
O Sistema de Gravação e Transmissão é um sistema de transmissão unidirecional instalado na sala de aula. Lições, 

vídeos de interações estudantis e outros materiais do curso são armazenados no disco rígido ou enviados para a 

nuvem após serem processados na plataforma.

A Dahua tira proveito da aquisição de imagens, processamento e análise de imagens líderes da indústria, 

tecnologias para melhorar a experiência de educação remota baseada em dispositivos móveis.
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

Desafios

Dificuldade de gerenciamento

Longas distâncias

Falta de assistência 
do professor

Necessidade de 
compartilhamento de 
recursos em tempo real

Falta de ferramentas 
inteligentes

Desafios

Dificuldade de comunicação com os pais

Soluções

SOLUÇÃO

Melhore o Feedback do Professor e Desenvolvimento do Curso
 • Transmissão de aulas, em tempo real
 • Avaliação de professores e cursos, em classificação de estrelas
 • Os alunos podem compartilhar comentários interativos durante os vídeos do curso

Compartilhe e grave cursos com facilidade
 • Diretor inteligente registra toda a importância
 • Web site interativo em vídeo

Fortaleça a imagem da escola e atraia estudantes excepcionais
 • Ferramentas inteligentes de ensino e aprendizagem
 • Vídeos instrutivos
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O QUE NOSSA SOLUÇÃO PODE FORNECER?

Recursos inteligentes atendem às suas necessidades

Para os Pais
 • Supervisionar as crianças
 • Receba informações em 

tempo real

Para a Escola
 • Gerenciamento de recursos
 • Plataforma de interação e 

compartilhamento

Para os diretores
 • Análise de Qualidade dos 

Professores

Para os Estudantes
 • Ferramentas de Aprendizagem 

Inteligente
 • Obtenha informações sobre educação
 • Deixar um feedback para o 

professor

Para Professores
 • Recursos de preparação 

de lições
 • Ferramentas de revisão 

e ensino
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LAYOUT DA EDUCAÇÃO

Professores destacados em sala de aula
O professor pode ensinar na sala de aula ou via PC. 
Os alunos podem interagir com o professor via PC, 
celular, laptop, etc.

Ensino e pesquisa online
Gerência, instrutores, pesquisadores e professores 
podem acessar o sistema via terminal de sala de aula, 
PC, celular e laptop para realizar palestras interativas, 
avaliações, discussões sobre o ensino em sala de aula, 
pesquisa de assunto e atividades de discussão.
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Transmissão & gravação
Recursos poderosos, como transmissão ao 
vivo, gravação, vídeo sob demanda (VoD), 
diretor remoto, gerenciamento de vídeo, 
armazenamento e codificação de áudio / vídeo 
atendem às necessidades de gravação do 
curso

TV Escola
Defina vários canais da escola para atender 
aos requisitos da transmissão ao vivo da 
transmissão de várias atividades ao mesmo 
tempo. O usuário pode acessar a plataforma 
para desfrutar de vídeo ao vivo.

Diretor remoto
Múltiplos professores podem ensinar juntos pela 
internet. Os alunos podem ter uma aula mesmo 
quando o professor não está por perto, aproveitando o 
conteúdo da turma em tempo real.
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DETALHES DA SOLUÇÃO

Educação Inteligente

 • Transmissão do curso em tempo real
 • Ferramentas inteligentes de ensino e aprendizagem

 • Aplicativo interativo de vídeo
 • Ao vivo e vídeo sobre demanda, podendo tomar notas 

e deixar comentários

Ferramentas inteligentes de ensino e aprendizagem

Acompanha-
mento de 

professores Visão dos 
estudantes

Visão do 
professor

Microfone da 
sala de aula Microfone  

do professor

Sistema de 
gravação e 

transmissão
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Gerenciamento

Análise do curso e comentários
Alunos, professores e gerentes podem escrever comentários no site ao assistir a um curso em vídeo. Os gerentes podem ler os 
detalhes da análise do curso e os relatórios para ter uma ideia do progresso do curso para obter um panorama do progresso do 
curso e ver o feedback.

Lançamento do curso

Inglês, Música, Ciência, Matemática e História

Exibição de página
Classificação  
por estrelas

Avaliação de professores e desenvolvimento
Os professores podem ver análises de cursos e comentários para ver o que pode ser melhorado em suas aulas.  
Eles também podem ver e interagir com outros professores, a fim de fortalecer seus próprios métodos.

Diretor Inteligente

Detecção de Powerpoint e permanente
Quando um aluno se levanta, o diretor inteligente detecta movimento e grava vídeo durante toda a ação, para que os 
espectadores não percam o ritmo.
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O Smart Director detecta quando os slides do powerpoint são alterados, gravando a exibição do slide por 
tempo suficiente para que os usuários processem todas as informações, de forma clara.

Slides em Powerpoint Rastreamento inteligente

Rastreamento inteligente e corte de cena

AlunoPPT Professor

Rastreamento inteligente  
e corte de cena

Exibição da escola

O vídeo do curso pode ser tornado público e ser colocado no site da escola, permitindo que os potenciais alunos vejam o curso da 
escola, introdução e informações do professor.
Atraia os alunos com facilidade.

Vídeo

Os professores podem iniciar e interromper a gravação de cursos a qualquer momento.
Quando terminar, os cursos são automaticamente enviados para a nuvem.

INICIAR

STOP

ATUALIZAR
Sistema de Gravação  

e Transmissão
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Estrutura de sistema

ESTRUTURA E DIAGRAMA DA SOLUÇÃO

Website 
do curso 
interativo

Sistema 
Inteligente 
de Direção

Sistema de 
Mixagem 
de Áudio

Sistema  
de proces-
samento 
Powerpoint

Sistema interativo de educação

Sala de Aula 
de Gravação e 
Transmissão Residências Escritórios

Plataforma 
de vídeo

Cafés Escolas

Sistema R&B

Sistema de vídeo diretor Sistema de processamento 
Powerpoint

Sistema de Mixagem 
de Áudio

Acompanhamento 
de professores

Visão dos estudantes Visão do professor

Entrada do 
Powerpoint

Saída do 
Powerpoint

Microfone do professor

Microfone da sala de aula

Sala de Aula de Gravação e Transmissão

Diagrama do sistema

Sala de aula de gravação e transmissão 1

Entrada do 
Powerpoint

Entrada do 
Powerpoint

Sistema de 
gravação e 

transmissão

Sistema de 
gravação e 

transmissão

Acompanha-
mento de 

professores

Acompanha-
mento de 

professores

Ver Estudantes

Visão do professor

Microfone  
do professor

Microfone da  
sala de aula

Ver Estudantes

Visão do professor

Microfone  
do professor

Microfone da  
sala de aula

Sala de aula de gravação e transmissão N

Roteador

Centro de Gestão Escolar

Plataforma de vídeo TabletPC PC PC

Login do cliente
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TECNOLOGIA DESTACADA
Entrada VGA/HDMI

Com codificação VGA ou HDMI, o curso de vídeo pode mostrar palestras de professores, perguntas de alunos e apresentações 
em Powerpoint. Fazendo você se sentir como se estivesse na sala de aula.

Fluxo do Powerpoint Codificador de 
vídeo

Fluxo de vídeo/áudio Material didático 
em vídeo

Diretor Inteligente

O diretor inteligente pode gravar os detalhes mais importantes da aula e dar aos alunos um vídeo de aula completo. 
Quando o professor troca os slides do Powerpoint, ele grava o slide por vários segundos. Quando o professor se move na 
plataforma, ele rastreará e gravará o movimento do professor. Quando um aluno se levanta e responde a uma pergunta, 
ele registra o aluno. Quando o professor anda pela sala de aula, ele gravará o professor em toda a sala de aula.

Entrada de imagem 
no PC

Acompanhamento 
de professores

Visão do  
Professor

Visão do  
Estudante

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Diretor Inteligente Material didático 

em vídeo

PIP e tela dividida

PIP significa imagem em imagem. Facilita a visualização de vídeos de turma. Com PIP e Tela dividida, o layout de vídeo pode ser 
personalizado de acordo com a importância.

Material didático em vídeos
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Saída VGA/HDMI

Como os slides do powerpoint precisam ser exibidos tanto em sala de aula quanto em vídeo, o Sistema Dahua R & B fornece, 
convenientemente, saída VGA / HDMI com entrada de powerpoint para resolver esse problema, permitindo uma experiência de 
apresentação perfeita.

Computador Entrada de vídeo

Projetor

HTML5

Com o HTML5, o curso de vídeo pode ser desfrutado em vários navegadores e em diferentes dispositivos, como tablets, 
smartphones, laptops, PCs de mesa, etc.
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

 • Gestão Web de vídeos
 • Site personalizado
 • Análise do curso, impulso do curso, comentários do curso
 • Classificação por estrelas, relatórios de dados de acesso
 • 2SATA, até 16TB
 • 7*24 operação estável

 • 1080P resolução em tempo real
 • Diretor Automático
 • Função PIP
 • 2SATA, até 16TB
 • 2 x USB 3.0
 • Interfaces diversas: 

Entrada de vídeo IP/HDCVI/HDMI/VGA e saída de loop HDMI/VGA
 • HDMI/VGA saída de vídeo
 • Áudio/alarme ligado & desligado

 • 1080P resolução em tempo real
 • Zoom óptico de 30x
 • Interfaces diversas: IP/HDCVI/HDSDI/DVI-I(HDMI/VGA)
 • WDR, Starlight
 • Codificação H.265
 • Rastreamento automático do professor

 • Resolução de 1080p
 • Transmissão em tempo real de longa distância
 • Interfaces diversas: HDCVI/HDSDI/CVBS
 • WDR, Starlight
 • Lente motorizada de 2,7 a 12mm

 • Hi-Fi
 • Escopo: 5-100m2
 • Sensibilidade: -32 dB
 • CE FCC
 • Φ70mm×18.5mm
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No.1199 Bin’an Road, Binjiang District,  Hangzhou, PRC. 310053 
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571*-87688815 
E-mail: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 

QUALIDADE PELO DESIGN

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Solução de Gravação e Transmissão para a Educação - 01, Jun 2017


