
Sensolab IP, to multimedialny model technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) 
wspomagający m.in. naukę języków obcych. Umożliwia zarządzanie pracownią komputerową, 

przesyłanie multimediów, chat, dialogi w parach, grupach, rejestrację audio, zdalne uruchamianie 
aplikacji, filtrowanie adresów www, czy tworzenie i przeprowadzanie testów lub ankiet.
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• zdalne uruchamianie programów
• blokowanie mysz i klawiatur,

• podgląd ekranu studenta i jego aktywności, 
• wgląd w listę otwartych aplikacji 

oraz stron internetowych,
• prezentacja pulpitu nauczyciela 

na komputerach studenckich 
z jednoczesnym wykładem;

• funkcja zgłaszania się do odpowiedzi, 
wysyłanie dowolnych plików 
oraz wiadomości tekstowych,

• wł./wył. mikrofonu w słuchawkach,
• tryb indywidualny (czytanie),

• moduł testowy i recorder, odsłuchiwanie 
ścieżek dźwiękowych z komputera 

nauczyciela z/bez komentarza lektora;

• konwersacje w parach, trójkach, czwórkach, 
• selekcja kolejna, losowa, 

naprzemienna, ręczna,
• podział klasy na dwie, trzy lub 

cztery równe grupy 
(każda z grup odsłuchuje inny plik audio),

• jednoczesne odtwarzanie 4 różnych plików 
audio w 4 różnych grupach;

• tworzenie i przeprowadzanie testów, 
• rodzaje testów: wielokrotny wybór, 

krótka odpowiedź, ankieta,
• możliwość dodawania plików 

graficznych do pytań,
• eksport pytań do pdf, zapis wyników 

do pliku xls;

• nagrywanie konwersacji w grupach lub 
pracy indywidualnej ucznia(jednoczesny 

zapis niezależnych ścieżek audio),
• przesyłanie plików tekstowych, audio, video,

• katalogowanie transferowanych plików 
w folderach systemowych;

• wł./wył. wybrane monitory lub PC,
• trzy wersje językowe,
• edycja ustawienia sali, 
• konfiguracja listy klas,

• globalna regulacja poziomu 
głośności w słuchawkach,
• filtr domen i adresów IP;



Sensolab ma szeroko rozwinięte funkcje 
zarządzania komputerami uczniowskimi 

poprzez stanowisko nauczyciela. Dzięki nim 
istnieje możliwość zdalnego dostępu do 

urządzenia studenta, manipulacja monitorem 
lub transfer plików. Doskonałą komunikację w 
klasie gwarantują wysokiej jakości słuchawki z 

mikrofonem i wewnętrzny czat. 

Sensolab jest przystosowany do pracy w 
jednej sali przez różne klasy. Każde 

stanowisko komputerowe jest przypisane 
do konkretnego ucznia, który ma swój 

unikatowy profil z imieniem i nazwiskiem 
oraz zdjęciem. Lista klas, sprawdzanie 

obecności oraz indywidualne logowanie 
do systemu zapewniają pożądane 
działanie poszczególnych funkcji i 

podziału na grupy.

Sensolab umożliwia nie tylko prowadzenie 
wykładu, prezentacji, czy zarządzanie różnymi 

formami pracy w grupach. Doskonałym 
uzupełnieniem tych innowacyjnych narzędzi 
jest moduł do przeprowadzania testów. W 

oparciu o tę funkcjonalność można tworzyć 
testy i ankiety wielokrotnego, generować 
wydruki i zapisywać wyniki w pliku xls do 

szczegółowej analizy.
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