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Kino salė muziejuje
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KAS TAI YRA?

1. Vaizdo ir garso technologijų visuma, kurios paskirtis perteikti kūrybinį, mokslinį, 
techninį, mokomąjį, informacinį, švietėjišką vaizdo ir garso turinį;

2. Kinas – tai emocija, kurios pagalba efektyviau įsimenamas turinys.
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Kas sudaro kino salę?

1. Projekcinis ekranas;
2. Vaizdo projektorius (2D; 3D);
3. Vaizdo grotuvas;
4. Garso stiprinimo įranga;
5. Akustinė sistema (erdvinio garso);
6. Specialios užuolaidos (akustikos pagerinimui);
7. Valdymo įranga.
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NAUDA

Tokia salė suteikia galimybę rengti papildomus renginius, bendrauti, 
stebėti kokybišką vaizdo ir garso medžiagą, peržiūrėti archyvinius 
vaizdo įrašus ir nuotraukas, aptarinėti peržiūrėtą turinį, mokytis, 
dalintis žiniomis ir emocijomis.



6

Vaizdo konferenciniai 
sprendimai 
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KAS TAI YRA?

1. Vaizdo konferencija – tai technologija, leidžianti bendrauti žmonėms ar žmonių 
grupėms, esančioms skirtingose vietose;

2. Tai – dvipusė vaizdo ir garso komunikacija, patogus būdas organizuoti grupinį darbą, 
pasitarimus, konferencijas, seminarus, keistis duomenimis;

3. Poreikis susitikinėti su veiklos partneriais iš viso pasaulio tik didėja, veikla tampa itin 
dinamiška, todėl ši technologija – puikus būdas taupyti laiką ir kelionės išlaidas. 
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Kas sudaro vaizdo konferenciją?

Bazinė vaizdo konferencija susideda iš:

1. Specialios vaizdo kameros;
2. Vaizdo ekranų;
3. Mikrofono;
4. Valdymo ir perdavimo įrangos.

Priklausomai nuo sprendimo gali būti įtraukta papildoma serverinė įranga, 
programinė įranga, leidžianti bendrauti ir paprastais kompiuteriais. 
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NAUDA

1. Naudodamos šią įrangą įstaigos gali vesti paskaitas, pamokas, pristatymus 
pritraukdamos dėstytojus ar mokytojus iš kitų Lietuvos miestų ar užsienio;

2. Organizacijos, kurios turi nutolusius padalinius, gali daryti nuotolinius susirinkimus, taip 
suteikdamos bendravimui greitį ir kokybę bei taupyti sąnaudas.
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Pamokų/paskaitų įrašymas
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KAS TAI YRA?

1. Paprasta ir lengva naudoti  įrašymo platforma, kuri atlieka vaizdo, garso ir 
prezentacijos sinchronizavimą bei viską sujungia į vieną turinį;

2. Suteikia galimybę stebėti paskaitas ar kitų pristatymų medžiagą realiu laiku arba 
peržiūrėti jų įrašus jums patogioje vietoje ir patogiu laiku.  



13

Kas sudaro įrašymo sprendimą?
Techninė įranga:
1. Vaizdo kamera;
2. Mikrofonai;
3. Kompiuteris.

Programinė įranga:
1. Programinė įrangą pradeda įrašinėti pranešimą vieno mygtuko paspaudimu  ir 

nesvarbu kur esate;
2. Programinė įranga automatiškai fiksuoja visus įrenginius kurie yra pajungti prie Jūsų 

kompiuterio ir leidžia Jums pasirinkti kuriuos įrenginius norite naudoti Jūsų paskaitos 
įrašymui;

3. Kai tik įrašas yra baigiamas, jis automatiškai įkeliamas  į virtualaus serverio mediateką
(gali būti kliento lokalus serveris). 
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NAUDA

1. Galimybė realiu laiku nuotoliniu būdu stebėti pranešimus;
2. Įrašus galima peržiūrėti 7/24 patogiu metu;
3. Turinio peržiūra veikia visose populiariausiose interneto naršyklėse;
4. Mediateką galima peržiūrėti ir nešiojamuose prietaisuose (telefonai, planšetiniai 

kompiuteriai);
5. Mediatekoje matoma įrašų peržiūrų statistika;
6. Galimybė redaguoti įrašus;
7. Labai paprasta naudoti;
8. Vartotojų teisių nustatymas;
9. Įrašo filtravimas pagal įterptas žymas.
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