Toda crise é impactante para a educação. No entanto, a capacidade da sua equipe de
fornecer educação continuada melhora muito com o ensino remoto. Isso requer
planejamento e treinamento cuidadosos para fornecer as mesmas ferramentas em
casa disponíveis no campus.

AJUDE SEU DISTRITO ESCOLAR OU UNIVERSIDADE A CONECTAR-SE AGORA
E GERIR MELHOR O FUTURO
FORNECER ENSINO E COLABORAÇÃO REMOTOS
O Alcatel-Lucent Rainbow, nossa plataforma de comunicação e colaboração
baseada na nuvem, oferece conferência de vídeo e áudio, mensagens
instantâneas, compartilhamento de tela e transferências de grandes arquivos
para complementar seu Sistema de Gerenciamento de Ensino (LMS).
INSTALE O RAINBOW E ATIVE A APRENDIZAGEM REMOTA

ACESSO SEM FIO SEGURO ÀS SUAS FERRAMENTAS,
INFORMAÇÕES E ARQUIVOS
Os Access Points Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H estendem
facilmente a rede do campus a todos os alunos e professores, com conexões
seguras a quaisquer aplicativos e bancos de dados que não sejam baseados na
nuvem.
OBTENHA UMA LICENÇA DE UM ANO PARA O CIRRUS OMNIVISTA ALCATEL-LUCENT*

OFEREÇA COMUNICAÇÕES REMOTAS EFICIENTES, EM
CASA

Seus professores e funcionários permanecem conectados aos IP Desktop
Softphones Alcatel-Lucent, desfrutando de todos os recursos de
gerenciamento de chamadas dos telefones do escritório, enquanto
trabalham remotamente em seus laptops pessoais.
ACESSO INSTANTÂNEO AO TELEFONE REMOTO, NO SEU COMPUTADOR

Visite al-enterprise.com para descobrir como
*Ao adquirir uma AP1201H
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