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Akademia KORBANK to prosta w obsłudze platforma WWW służąca do prowadzenia zajęć
edukacyjnych, eventów online oraz konferencji multimedialnych. Instytucje wdrażające to
rozwiązanie mają możliwość tworzenia w pełni zarządzalnych wirtualnych klas z funkcjonalnością
wielokierunkowej komunikacji głosowej i wideo. Akademia jako platforma edukacyjna pozwala też
na grupowe ocenianie uczniów poprzez wysoce kon gurowalne testy.
Akademia KORBANK umożliwia nauczycielom prezentowanie wykładów wspartych dowolnymi
dokumentami, w tym ﬁlmami wideo, dokumentami arkuszy biurowych, prezentacjami pdf i innymi. System
organizacji użytkowników pozwala dołączać do klas uczniom, którzy mogą partycypować w lekcji z wysokim,
ale kontrolowanym przez moderatora stopniem interaktywności.
Akademia KORBANK pozwala szkołom oraz ich uczniom na łatwą i niewykluczającą cyfrowo organizację zajęć
edukacyjnych. Wymogi obsługi po stronie instytucji oraz uczniów ograniczają się do użycia
przeglądarki internetowej.
KORBANK dysponuje zbiorem serwerów gotowych przyjąć ruch z tysięcy szkół. Wszystkie serwery znajdują
się na terytorium Polski i zapewniają zgodność z wytycznymi RODO. Całość infrastruktury jest monitorowana
i w przypadku usterki lub przeciążenia naprawiana bez zwłoki.

Z platformy Akademia KORBANK korzystać mogą:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

przedszkola, szkoły podstawowe, średnie i wyższe,
publiczne i prywatne ﬁrmy szkoleniowe,
urzędy i instytucje komunikujące się z petentami,
organizatorzy zdalnych konferencji, meetingów, eventów,
przedsiębiorstwa w zakresie wsparcia telepracy.

Platforma Akademia KORBANK umożliwia:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

słuchanie i oglądanie prezentacji bez wychodzenia z domu,
aktywny udział w grupach dyskusyjnych i zadawanie pytań prowadzącemu,
kontakt tekstowy, audiofoniczny i wideofoniczny,
nadawanie i oglądanie materiałów wideo Youtube,
połączenia grupowe i prywatne,
archiwizowanie sesji szkoleniowych,
przesyłanie dokumentów, prezentacji i plików multimedialnych,
pisanie, rysowanie na tablicy, powiększanie wybranych elementów.
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Cennik podstawowy

ˇ
ˇ

Nazwa pakietu

Liczba pokoi

Liczba odbiorców

Cena za miesiąc*

MINI

3

100

19,90 zł

199,00 zł

STANDARD

5

500

49,90 zł

499,00 zł

KOMFORT

10

2000

99,90 zł

999,00 zł

FULL

15

5000

199,90 zł

1999,00 zł

ENTERPRISE

>15

>5000

ust. indywidualne

ust. indywidualne

Nagrywanie: maks. 1GB łącznie miejsca w cenie
Każdy dodatkowy 1GB na nagrania: 0,99 zł *

Abonament roczny*

*Ceny netto

Kontakt, pytania, zamówienia

akademia@korbank.pl

KORBANK

E-LEARNING

&

TELECONFERENCE

