
SISTEMAS PARA
ENSINO HÍBRIDO
Dê uma nova vida às suas aulas com muita imaginação e 
a tecnologia certa. Para assegurar que a aprendizagem 
flui naturalmente, os professores terão de reimaginar a 
sala de aula com tecnologia que permita aulas híbridas.



AVer é um parceiro premiado de soluções de 
colaboração visual que elevam ambientes corpora�vos, 
educacionais e médicos.

Desde o aumento da vantagem compe��va dos 
negócios até à aceleração da aprendizagem nas salas de 
aula, as soluções AVer aproveitam o poder da 
comunicação visual para ajudar as pessoas a conectar-se 
mais facil e eficazmente. 

Câmaras de videoconferência 
USB profissionais

Câmaras PTZ profissionais

Visualizadores

Tecnologia para a

Soluções simples para 
uma aprendizagem 
mais flexível

Vasta gama de
equipamentos

Feito a pensar 
no ensino

Tecnologia 
de ponta

11



Os sistemas de conferência USB AVer são fáceis de 
u�lizar e compa�veis com a maioria das aplicações 
de videoconferência baseadas na nuvem e na web, 
tais como:

Zoom, Microso� Teams®, Skype™, Google Meet, 
Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, 
LiveOn, Lifesize, ZiipRoom, Cyberlink U Mee�ng®, 
TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, 
GoToMee�ng™, Microso�® Lync™, Vidyo, vMix, 
WebRTC, Wirecast, e XSplit.

Com so�ware perfeitamente integrado e 
excepcional qualidade de vídeo, a AVer 
estabeleceu-se como uma marca reconhecida e 
recomendada pelos principais fornecedores de 
so�ware de videoconferência.

Difusão, streaming e gravação nunca foi tão fácil! 
As câmaras PTZ de auto-tracking em direto da Aver 
permitem capturar conteúdos da mais alta qualidade sem 
necessidade de contratar um técnico profissional de AV, 
poupando tempo, energia e dinheiro. 

Com uma precisão milimétrica, tecnologia de focagem 
avançada e resolução Full HD, são uma solução ideal para 
as necessidades de captura de vídeo de estabelecimentos 
de ensino, estabelecimentos de saúde, empresas, entre 
outros. Os u�lizadores obtêm uma excelente qualidade de 
imagem e controlo de tracking remoto, graças a uma 
interface de u�lizador intui�va na Internet e à tecnologia 
de tracking automá�co baseada em IA da AVer, que u�liza 
reconhecimento facial e análise de imagem para seguir os 
al�falantes na sala, auditório ou palco, eliminando a 
necessidade de u�lizar disposi�vos adicionais.

Câmaras Video Bars Videoconferência



Qualidade de vídeo natural 
com conec�vidade NDI-HX

Câmaras Profissionais 
AV com auto-tracking

Câmaras com Tracking 
para ensino à distância

Os Visualizadores AVerVision (câmaras de documentos) são 
as principais soluções de captura e transmissão de vídeo, 
que permitem aos educadores transmi�r, apresentar, 
anotar, gravar e par�lhar filmagens ao vivo através de um 
iPad, tablet, PC Windows ou Mac.

DLPTZ PTC

Wireless

4K UHD;
Zoom digital 23x; 
Microfone e coluna embu�dos 
com cancelamento de eco e 
redução de ruído; 
Suporte para 2ª câmara; 
Braço ar�culado; 
HDMI e USB; 
Rotação de imagem; 
Gravação USB one-touch”.

AVerVision A30
Visualizador + Câmara

A A30 é uma câmara mul�funções. É a primeira solução na indústria que apresenta um visualizador, câmara, microfone e 
al�falante num único disposi�vo. Ao mesmo tempo, o A30 pode ser u�lizado como uma webcam de amplo campo de visão 
para videoconferência e uma câmara de documentos para visualizar materiais de aprendizagem, proporcionando a máxima 
conveniência para o ensino híbrido/móvel.

HDMI/VGA

USB
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Carregamento 
simultâneo de 

vários disposi�vos

Seguro para 
as crianças

Adequados para 
qualquer sala

Os carrinhos de carregamento e sincronização AVer têm 
um design de fácil u�lização e suportam o carregamento 
simultâneo de iPads e tablets Android, Chromebooks e 
computadores portáteis de até 16 polegadas. 

Estes disposi�vos são concebidos tendo em mente a 
segurança das crianças e são adequados para qualquer 
sala de aula com alunos jovens. Por essa razão, as soluções 
de carregamento AVer são a escolha perfeita para 
qualquer escola que implemente a u�lização de 
disposi�vos em grande escala.

Soluções de carregamento 
inteligentes para 20 e 36 
disposi�vos

C36i

Soluções de carregamento 
económicas para 24 e 32 
disposi�vos (tablets, portáteis e 
chromebooks)

Monte, empilhe ou armazene o X12 para 
carregar em segurança até 12 disposi�vos de até 
15”. Com divisórias ajustáveis para um espaço 
mais flexível e fechadura em dois pontos incluída.

Carregamento inteligente AVer

Divisórias ajustáveis

Cablagem e corrente de energia seguras

Bloqueio com cadeado (não incluído)

Portas de aço, fechadura em 3 pontos

LED indica�vo do estado do carregamento, 
corrente auxiliar de 220V

Tecnologia de carregamento de 
ciclo inteligente

Suportam disposi�vos de até 15,6”

Construção sólida em aço com 
fechadura de 2 pontos

Carregamento individual com clips

Super�cie an�-derrapante

E24c+

C20i

C Series

E Series

E32c+

X12



BCN, SA

ENCONTRE-NOS EM:
Parque Empresarial da Madalena

Rua Maurício Lourenço de Oliveira, 158
4405-034 Vila Nova de Gaia

SAIBA MAIS EM:
www.bcnsistemas.pt

COMPRE EM:
www.bcnonline.pt

CONTACTE-NOS:
geral@bcnsistemas.pt

222 073 510
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