
DOBIERZ ROZWIĄZANIA
DO NOWYCH 

SPOSOBÓW NAUKI 

CZTERY ZASADNICZE WYZWANIA WDROŻENIA 
E-LEARNINGU I JAK POLY MOŻE W TYM POMÓC



COvID-19 BYł DLA CAłEGO śWIATA 
ZASKOCZENIEM. NA POCZĄTKU 
PANDEMII SEKTOR EDUKACJI STANĄł 
PRZED NOWYMI WYZWANIAMI, 
NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE MUSIELI 
RADZIć SOBIE JAK POTRAfILI Z TYM,  
CO BYłO DOSTęPNE.
Teraz jednak „nowa normalność” wywiera na instytucje edukacyjne presję wyznaczenia 
standardów zdalnego kształcenia. Oznacza to podwójne wyzwania, zarówno te nowe jak i te stare.

Brak udziału w lekcji czy zaangażowania ze strony ucznia nie jest nowością.  
Ale dystans społeczny już tak. Choć Twoja placówka edukacyjna może planować powrót do 
szkoły, potrzeba świadczenia nauki zdalnej pozostaje, a wyzwania polegają na konieczności 
zapewnienia spójnego poziomu nauczania w każdym środowisku.

Przygotowując się do kolejnego roku nauki. Twoja instytucja może zastanawiać się nad sposobami 
połączenia fizycznej obecności z doświadczeniami cyfrowymi, aby nawiązać więź z uczniami.

W Poly rozumiemy Twoje zmagania. Wiemy jak stworzyć warunki do fantastycznej 
współpracy – w szkolnej sali lub poza nią.

PRZECZYTAJ DALSZĄ CZęść, ABY ZOBACZYć PEłEN 
OBRAZ NAJWIęKSZYCH WYZWAń, PRZED KTÓRYMI 
STOISZ.
I przekonać się, dlaczego profesjonalny sprzęt do komunikacji audiowizualnej oraz narzędzia 
do zarządzania oprogramowaniem oferowane przez Poly mogą być rozwiązaniem.



E-LEARNING

BEZ WZGLęDU NA TO, CZY JESTEś W KLASIE 
CZY KORZYSTASZ Z NARZęDZI CYfROWYCH, 
WAŻNE JEST BEZPROBLEMOWE POłĄCZENIE 
TYCH DWÓCH śRODOWISK EDUKACYJNYCH.
Jak zapewnić personelowi i uczniom wszystko, czego potrzebują do 
nawiązania komunikacji?

OTO NIEKTÓRE ZE ZWIĄZANYCH Z TYM WYZWAń. 
BIEGłOść W KORZYSTANIU Z TECHNOLOGII
Nowe rozwiązania technologiczne to więcej sposobów nauczania. To także nowe techniki nauczania, które 
trzeba poznać. Aby technologia mogła zintegrować się z procesem uczenia się, nauczyciele muszą umieć 
korzystać z niej bez obaw.

OBECNOść W KLASIE
Ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiają kontynuację nauki w szkole czy na uczelni. Dotyczy to zarówno 
uczniów pobierających naukę lokalnie, jak i za granicą. Jeśli nauczyciel lub uczeń nie może być obecny na lekcji, 
nie powinno być problemu z nadrobieniem uprzednio nagranych treści.

ZDALNA WSPÓłPRACA
Dystans utrudnia branie czynnego udziału w zajęciach i współpracę w grupie. Pozbawia też uczniów 
i studentów możliwości otrzymania bieżących komentarzy od nauczyciela.

KONCENTRACJA
Skupienie uwagi uczniów w klasie nie jest łatwym zadaniem. W domu jednak, gdzie wiele rzeczy rozprasza,  
 nauczyciele i uczniowie muszą znaleźć sposób na odcięcie się od uciążliwych odgłosów i sprawić, by było ich 
dobrze słychać.

Poly pozwala nauczycielom nawiązać połączenie w czasie rzeczywistym 
pomiędzy różnymi miejscami. Lub też nagrać zajęcia do późniejszego 
odsłuchania. Wszystko to, przygotowując młodzież do korzystania z narzędzi 
współpracy, które znajdą w przyszłych miejscach pracy.



TECHNOLOGICZNA INWESTYCJA W EDUKACJę 
MUSI PRZETRWAć PRÓBę CZASU.
W jaki sposób możesz zapewnić długoterminową wartość?

OTO KWESTIE, Z KTÓRYMI MOŻESZ SIę ZETKNĄć  
W TYM OBSZARZE.
PRIORYTETYZACJA BUDŻETU
Rządy przydzielają publicznym szkołom własne budżety na produkty i usługi, podczas gdy prywatne szkoły 
i uczelnie ustalają budżety zgodnie ze swoim modelem biznesowym. Jednak w przypadku wszystkich 
instytucji edukacyjnych Covid-19 oznacza, że wszelkie inwestycje, które mogą również wpływać na 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, będą miały wyższy priorytet.

STOSUNEK JAKOśCI DO CENY
Zwrot z inwestycji ma kluczowe znaczenie także dla uczących się. Systematyczne podwyżki opłat sprawiają, 
że młodzi ludzie zastanawiają się, czy warto się dalej się kształcić. Instytucje muszą wykazać się 
umiejętnością zapewnienia udogodnień i technologii, które wzbogacą doświadczenie każdego ucznia i 
studenta.

INTEROPERACYJNE INWESTYCJE
Interakcje między ludźmi opierają się na interakcjach między ich narzędziami. Chcąc obniżać koszty, 
instytucje i ich działy IT muszą wiedzieć, że każda inwestycja będzie współistnieć z ich aktualną 
infrastrukturą i ulepszać ją — począwszy od wykorzystywanych przez nie aplikacji do zintegrowanej 
komunikacji (UC)  po stosowane przez nie standardy audiowizualne (AV).

OSZCZęDNOść 
KOSZTÓW

Rozwiązania Poly są nie tylko przystępne cenowo, ale także zorientowane 
na przyszłość. Dostarczają natychmiastowych korzyści i pomagają 
chronić strumienie przychodów przez długie lata po wdrożeniu. A dzięki 
rozwiązaniom Poly w postaci usługi, można zaopatrzyć zespoły w niezbędny 
sprzęt bez nadmiernego obciążania ich budżetów.



TECHNOLOGIA NIE JEST GWIAZDĄ 
EDUKACYJNEGO SHOW. TO NARZęDZIE 
WSPIERAJĄCE NAUCZYCIELI.
Jak upewnić się, że jest to rozwiązanie proste i elastyczne?

OTO NIEKTÓRE Z NAJWIęKSZYCH WYZWAń W TYM OBSZARZE.
PIERWSZE KROKI
Szkoły, akademie i uniwersytety mają niewiele czasu na wdrożenie i uruchomienie nowej technologii.  
Twoja instytucja potrzebuje partnera, który udzieli wsparcia w zakresie planowania i wdrażania na wczesnych 
etapach, a w przyszłości zajmie się zarządzaniem i analizowaniem.

PRZYSZłOśCIOWE INWESTYCJE
Niezbędne współcześnie platformy współpracy czekają setki aktualizacji. Niektóre z nich mogą wręcz całkowicie  
zniknąć. Wybierając sprzęt dostosowany do tych sposobów uczenia się, instytucje chcą mieć pewność,  
że ich inwestycje są zgodne z kierunkiem, w którym ewoluuje kształcenie.

ROZWÓJ PERSONELU
Wielu nauczycieli realizuje swój własny rozwój i kształcenie zawodowe przy jednoczesnym poświęcaniu się 
nauczaniu. Wyzwaniem stojącym przed ich pracodawcami jest umożliwienie im osiągania tego celu w sposób 
zdalny.

OBCIĄŻENIE PRACĄ
Rządy na całym świecie pracują nad zmniejszeniem obciążenia pracą nauczycieli na rzecz bardziej 
skoncentrowanego na celu i efektywnego nauczania. Technologia musi pomagać zmniejszać obciążenie pracą i 
maksymalizować zasoby.

WSPÓłPRACA 
PERSONELU

Technologia Poly jest łatwa w konfiguracji i obsłudze, oferując liczne narzędzia 
pozwalające angażować uczniów poprzez współpracę. A wysokiej jakości dźwięk 
i obraz oznacza, że uczniowie niczego nie przegapią.



PRACOWNICY I STUDENCI CHCĄ PRACOWAć I 
STUDIOWAć W NAJLEPSZYCH INSTYTUCJACH.
Jak zbudować reputację, która ich przyciągnie?

OTO NIEKTÓRE Z NAJWIęKSZYCH WYZWAń W TYM OBSZARZE.
PRZYCIĄGNIęCIE NAJLEPSZYCH
Bez inwestycji w wiodącą technologię i infrastrukturę, Twoja instytucja nie jest w stanie przyciągnąć czołowych 
nauczycieli ani konkurować o najlepszych uczniów. Jednak modele wymagające ponoszenia w pierwszej 
kolejności wysokich nakładów kapitałowych sprawiają, że budowanie reputacji lidera w dziedzinie technologii 
jest trudne do osiągnięcia w krótkoterminowej perspektywie.

DOśWIADCZENIE W MIEJSCU PRACY
Uczniowie, zanim rozpoczną swoje życie zawodowe, powinni znać technologię, którą zastaną w miejscu pracy. 
Doświadczenie to musi mieć swój początek w szkołach.

MODEL BYOD (BRING YOUR OWN DEvICE – PRZYNIEś SWOJE WłASNE 
URZĄDZENIE)
Dzięki popularności nowych technologii,  niektórzy uczniowie już teraz posiadają całość niezbędnego sprzętu. 
Niektórzy jednak nie. Bez względu na posiadane narzędzia, rozwiązania Poly pasują do nich, dzięki czemu każdy 
uczeń może wygodnie uczyć się i pracować z domu.

REPUTACJA
LIDERA

Rozwiązania Poly zapewniają pracownikom oraz studentom nowe i innowacyjne 
sposoby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. I pomagają w tworzeniu 
ulepszonych i spójnych środowisk nauczania hybrydowego, zapewniających 
przewagę szkołom, akademiom i uniwersytetom.



AKTYWUJ NOWE PODEJśCIE

TRYB ZDALNY

PoDejściA Do ksZTAłceNiA w TRYBie ZDALNYm

Asynchroniczne
Nagrane zajęcia, które uczniowie mogą 
obejrzeć wspólnie lub w swoim czasie.

synchroniczne
Lekcje na żywo, dające uczniom możliwość 

współuczestnictwa i współpracy.

RoZwiąZANiA fiRmY PoLY Do NAucZANiA w TRYBie ZDALNYm

TRYB HYBRYDowY

PoDejściA Do ksZTAłceNiA w TRYBie HYBRYDowYm

kontakt osobisty
Nauka w klasie,  

zwykle z użyciem technologii.

kontakt wirtualny
Nauka, w trakcie której personel  

i uczniowie łączą się ze sobą, pozostając  
w różnych miejscach.

RoZwiąZANiA fiRmY PoLY Do NAucZANiA w TRYBie HYBRYDowYm

Poly pomoże wprowadzić w życie Twoją wizję nauki z użyciem narzędzi współpracy, sprostać wyzwaniom,  
przed którymi stoisz, i zapewnić łączność między uczniami a nauczycielami.

słucHAwki i ZesTAwY 
GłośNomÓwiące

Urządzenia zapewniające krystalicznie czysty, 
pozbawiony szumów dźwięk 

nie wpłyną na obniżenie jakości zdalnego nauczania.

kAmeRY usB
Kamery stacjonarne lub z funkcją śledzenia 

mówcy do wideokonferencji 
w wysokiej rozdzielczości lub 4K.

PoLY sTuDio
Terminal wiedokonferencyjny USB, który 

łączy nauczycieli z uczniami. Jest wyposażony 
w wyjątkową technologię, umożliwiającą 

wycięcie niepożądanych odgłosów oraz 
innowacyjne funkcje śledzenia mówcy przez 

kamerę, dzięki którym nauczyciel będzie 
zawsze widziany i słyszany.

PoLY sTuDio X50
Prosty, wielofunkcyjny terminal 

wideokonferencyjny dla mniejszych 
pomieszczeń.

PoLY G7500
Modułowy terminal do wideokonferencji 

z wbudowanym narzędziem Zoom 
i możliwością łączenia się z wieloma innymi 

usługodawcami. Dzięki możliwości podpięcia 
kilku kamer oraz doskonałej jakości dźwięku 

i obrazu Twoja sala stanie się miejscem 
przyszłości już dziś.



PROfESJONALNE USłUGI

PRofesjoNALNe usłuGi

komfort korzystania z zestawu słuchawkowego i czystość usług
Wydłuż do maksimum okres użytkowy zestawu słuchawkowego, pozwalając profesjonalistom wykonać naprawy i remonty 
części takich, jak mikrofon czy nauszniki, wesprzyj zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia 
personelu technicznego, który odpowie na Twoje pytania.

usługi instalacji zdalnej
Przyśpiesz instalację produktu i rozpoczęcie korzystania z rozwiązania, robiąc użytek z wiedzy pracowników technicznych, którzy 
pomogą Twojemu personelowi IT w szybkiej i skutecznej instalacji.

Doradztwo i usługi wdrożeniowe
Usługi doradcze to czas i wiedza, której celem jest udzielić klientom pomocy w rozwiązaniu powszechnych i złożonych problemów.  
Dzięki usługom konsultingu wdrożeniowego oceniamy i dostosowujemy produkty firmy Poly do środowiska roboczego i celów 
biznesowych. Ustalamy z klientem jasną, zrozumiałą strategię wdrożenia, wyjaśniającą poszczególne kroki planu działania 
i mechanizmy pomiaru postępów.

DLA sZkÓł

wsPARcie TecHNicZNe wYmiANA 
sPRZęTu

usłuGi 
PomocY 

TecHNicZNej
PRemieR ADvANTAGe

Reaktywne wsparcie zdalne Wsparcie 
proaktywne

Wsparcie telefoniczne 8 x 5 tylko w celu określenia przyczyny wady lub awarii sprzętu

Telefoniczne wsparcie techniczne 

Wymiana w kolejnym dniu roboczym 

Internetowe centrum wsparcia

Unowocześnianie i aktualizacja oprogramowaniam

Obsługa wielu dostawców

Wsparcie techniczne punktu końcowego dostawców usług w chmurze

Pierwszeństwo dostępu 

Funkcje raportowania

DLA ucZeLNi

wsPARcie TecHNicZNe PRemieR ADvANTAGe moDeL mANAGeD  
seRvices 

Telefoniczne wsparcie techniczne reaktywne 8x5 reaktywne 24 x 7 proaktywne 24 x 7

Wymiana w kolejnym dniu roboczym 

Internetowe centrum wsparcia

Unowocześnianie i aktualizacja oprogramowania

Wsparcie techniczne punktu końcowego dostawców usług w chmurze
Wsparcie ekosystemu 
partnera w chmurze

Mniejsza potrzeba stosowania własnych zasobów IT

Zaawansowane i intuicyjne raportowanie Utylizacja i benchmark Zaawansowane 
 i intuicyjne

Monitoring 24 x 7 

Pomoc techniczna 24 x 7

Niższy całkowity koszt posiadania

PRofesjoNALNe usłuGi

Przewidywanie
Gwarantuje dopasowanie proponowanego rozwiązania do potrzeb biznesowych i wymagań technicznych.

ocena sieci
Pozwala przygotować sieć do świadczenia wysokiej jakości przesyłu danych wideo. Zwiększa ogólną wydajność, przyczyniając się 
do prawidłowej konfiguracji sieci i jej zdolności do spełniania potrzeb użytkowych.

Projekt rozwiązania
Jego efektem jest szczegółowy dokument projektowy, uwzględniający kompletne rozwiązanie, wraz z siecią i zaporą.

instalacja zdalna
Polega na wsparciu telefonicznym.

Doradztwo i wdrożenie
Wykorzystuje wiedzę w celu przekazania planu działania krok po kroku.



PRZYGoTowANY Do koLejNeGo Roku NAuki?
Pomożemy Ci przygotować Twoją instytucję edukacyjną, personel i uczniów/
studentów do nowych sposobów nauczania w nowym roku nauki. Firma Poly 
zapewnia usługi wsparcia i profesjonalną obsługę, która pozwoli Ci podjąć właściwą 
decyzję. Dostarczy rozwiązania, które umożliwią wprowadzenie Twoich planów.

Dowiedz się więcej o naszych produktach 
i rozwiązaniach, a także związanych z nimi 
korzyściach, kontaktując się z nami.
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