Splashtop Classroom
Controle. Anote. Compartilhe.
Envolva.
Os professores podem compartilhar sua
área de trabalho e aplicativos. Os alunos
podem ver, controlar e anotar o conteúdo
da aula usando seus dispositivos.

O Splashtop Classroom é perfeito para professores e instrutores que querem envolver todos os alunos!
Ensinar de todos os quatro cantos da sala de aula
Ensinar, compartilhar e envolver todos os presentes em uma sala de aula é
muito mais fácil com a tecnologia certa. O Splashtop Classroom é a melhor
ferramenta de educação de todas, ela vem transformando a maneira como
professores e alunos interagem. Com o Splashtop Classroom, você não se
soltará de todas as amarras dentro de uma sala de aula e até mesmo do seu
computador pessoal.

Quem se beneficia?
• Os professores podem dar suas aulas
estando em qualquer lugar da sala de aula
usando qualquer dispositivo.
• Os alunos irão se engajar mais e interagir
com aulas usando seus próprios
dispositivos.
• Os administradores escolares e os
departamentos de TI podem gerenciar,
dimensionar e manter-se a par de tudo
com a interface simples de gerenciamento
de usuários do Splashtop Classroom.

Principais recursos e benefícios
• Controle o computador da sala de aula remotamente - Conecte-se ao
computador da sala usando seu dispositivo móvel e assuma o controle da aula. Saia
de trás da sua mesa e melhore o rumo da sua aula.
• Compartilhe conteúdo com seus alunos - Permita que os alunos interajam sem sair
dos seus assentos. Selecione um aluno ou um grupo deles para exibir, controlar e
anotar o conteúdo dos seus dispositivos. Compartilhe com até 40 alunos de uma só
vez.
• Compartilhe qualquer coisa instantaneamente, em tempo real - Compartilhe
QUALQUER aplicativo - até mesmo streaming de vídeo. Keynote, PowerPoint, sites,
documentos do Word, vídeos Flash, questionários online... qualquer coisa!
• Transforme seu dispositivo móvel em um quadro interativo - Capture ideias sem
esforço usando as ferramentas do quadro interativo. Use a barra de ferramentas
para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo. Use as ferramentas de
holofote e sombra de tela para manter os alunos focados.
• Amplo suporte a dispositivos - O Splashtop Classroom suporta os dispositivos
que você e seus alunos usam. Os dispositivos compatíveis incluem dispositivos iOS
(incluindo iPhone e iPad), Android, Chromebook, Mac e Windows.
• Gerenciamento fácil - Escolas e distritos podem gerenciar centenas de professores,
dispositivos e alunos facilmente. Gerencie tudo de uma maneira centralizada.

“O Splashtop Classroom permite que nossos
professores aumentem o envolvimento dos
alunos com ou sem um projetor, permitindo
que os alunos assumam o controle e
apresentem suas ideias usando o seu próprio
dispositivo. A Splashtop também proporciona
o benefício adicional de permitir que
professores e administradores acessem seus
arquivos e informações de qualquer lugar sem
ter que voltar para seus escritórios.”
— Darrin Tingey, Diretor de Tecnologia, Distrito
Escolar Fremont Re-2.

Requisitos do sistema
Requisitos do cliente (dispositivo do cliente)
• Windows XP, 7, 8 ou 10
• Mac 10.7 ou superior
• Chromebook
• iOS versão 10.0 ou superior
• Tablet Android 3.1 ou superior, telefone
Android 4.0 ou superior
• Processador ARM v7 ou nVidia Tegra
• É necessário possuir conexão com a Internet
Requisitos do Streamer (no computador host)
• Para instalar o Splashtop Streamer em um
desktop ou laptop
• SO: Windows XP, 7, 8 ou 10 Mac OS 10.7 ou
mais recente
• Processador: CPU dual-core de 1,6 GHz ou
mais rápido
• Memória: 1 GB ou superior
• Conexão de rede
Solução no Local
Servidor Splashtop Center
• Sistemas operacionais suportados (versão
32/64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (Standard,
Enterprise, DataCenter e Web Edition)
• Windows Server 2012, Windows Server
2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows 7 (Professional, Enterprise e
Ultimate)
• Windows 8
• Windows 10
• Requisitos de software
• O instalador irá agrupar o Java 7 por
padrão
• Requer o Microsoft .NET 3.5 SP1 ou
posterior
• Executar com privilégios do
Administrador
• Requisitos de hardware
• Processador: Intel Core i5 2.0 GHz ou
superior
• Memória: 8 GB ou superior
• HDD: 20 GB ou superior
Requisitos de rede
• Um endereço IP e nome de domínio:
• Se você precisar de uma sessão remota
entre firewall, prepare um endereço
IP público para o Splashtop Center ou
defina o encaminhamento de portas
do IP público para IP privado em seu
firewall.
• Uma porta:
• Porta de relay e gateway local: 443
(padrão)
• Verifique se a porta 443 não está
bloqueada pelo firewall.
Saiba mais e inscreva-se para conhecer a
nossa versão de testes gratuita
www.splashtop.com/sala de aula
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Para professores, escolas ou distritos
individuais
Os professores podem controlar o computador
a partir de um dispositivo iOS ou Android,
anotar o conteúdo da aula nele e compartilhar
com iPads, dispositivos Android, Chromebooks,
PCs e Macs.

Mínimo 5 professores

Para escolas ou distritos que exigem
capacidade extra, gestão ou segurança
Os professores obtêm os mesmos recursos
que o serviço Cloud, mas com mais funções de
gerenciamento de TI.
Seu administrador de TI implanta o Splashtop
Center em um servidor interno e fornece aos
usuários o Active Directory. Outras opções
adicionais de gerenciamento e segurança
também estão disponíveis.

Para escolas e distritos
O Splashtop Classroom é adquirido e gerenciado centralmente. Não há necessidade de os professores
pagarem, tudo já está incluído no caso deles: área de trabalho remota, anotação e compartilhamento
de PC/Mac. O console de administrador permite convidar usuários e configurar políticas para
gerenciar usuários e dispositivos
• Escala - Permite um número ilimitado de professores — Cada professor é capaz de transmitir o seu
computador para até 40 dispositivos de alunos. Instalado no servidor interno, atrás do firewall e
integrado ao Active Directory.
• Gerenciamento - Console baseado em políticas que permite que você adicione/convide
professores facilmente e configure todas as suas configurações.
• Seguro - Defina o acesso ao nível do professor e do dispositivo, ative/desative usuários e
dispositivos, crie ou importe certificados SSL. Todas as conexões são totalmente criptografadas.
• Relatório - Histórico detalhado de conexões e informações de sessão/dispositivo.
• Estensão - Conecte-se a servidores Windows RDS ou VDI para fornecer aplicativos Windows para
dispositivos móveis.

