Predlogi multimedijske opreme predavalnic
ter osnovne opreme za
visokošolske učitelje in sodelavce
Dnevi Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu 2021 – Anže Zadravec

Kaj, zakaj, kako?
• paketi opreme za izvedbo študija na daljavo in hibridnega študija
• poudarek na strojni opremi
• izhodišča
• potrebe za študij na daljavo ter hibridno
• izkušenje iz dosedanjih obdobjih epidemije
• izkušnje s projekta Digitalna UL

• enostavnost uporabe in namestitve, zadostna fleksibilnost
• uporabnost za avtomatizirane sisteme v prihodnosti
• pomemben prispevek – sodelovanje z raziskovalci LMMFE

Kaj, zakaj, kako?
• osnova je najnižji možen vstopni finančni prag
• članice UL vabljene v Centru DiUL (digitalna@uni-lj.si) za svetovanje in v primeru potreb po razjasnitvah
• navajanje opreme in cen temelji na izkušnjah in javnih informacijah
• ne omejuje članic za lasten izbor

Kazalo
• multimedijska oprema predavalnic

• pogled naprej

• multimedijska oprema predavateljev

• vprašanja in odgovori

• programska oprema

Multimedijska oprema
predavalnic
mikro, mikro+, osnovni in maxi paketi

Multimedijska oprema predavalnic
• snemanje predavanj, vaj in drugih vsebin
• izvajanje telekonferenc - predavanj/vaj v realnem času na daljavo ali hibridno
• omogoča programe različnih ponudnikov
• paketi se v sosledju nadgrajujejo po funkcionalnostih:
•
•
•
•

mikro
mikro+
osnovni
maxi

Mikro paket
• vstopni paket za manjše predavalnice, kabinete, laboratorije
• omejujejo ga lastnosti strojne opreme
• omejitve zagotavljajo, da je cenovno ugodnejši
• funkcionalnosti
•
•
•
•

zajem daljinsko vodene kamere (PTZ)
zajem računalnika predavatelja
zajem govora predavatelja
možnost uporabe grafične tablice namesto ali poleg table v prostoru

• snemanje do Full HD
• osnovni vmesnik - USB
• ni nadgradljiv

Mikro paket - kamera
• kamera omogoča osnovno usmerjanje ter optično povečavo
• omenjene parametre se lahko shrani v prednastavljene pozicije
• v prostoru potrebno zagotoviti zelo dobro osvetlitev
• priporočeno paziti, da v kadru ne bosta hkrati projekcija/zaslon in predavatelj
• do kamere tudi napajalni kabel (pri kameri Aver DL30 ga nadomesti omrežni s PoE+ napajanjem)
• pri kameri Aver DL30 vgrajena možnost avtomatskega sledenja oseb:
• sprotno sledenje na izbrano velikost izreza kadra
• sledenje prednastavljenih con
• hibridno sledenje

Mikro paket - ostalo
• namenska naprava za zajem avdia in videa z računalnika predavatelja
• zajem zvoka govora predavatelja z obstoječega ozvočenja v prostoru
• omejitve dolžin ustreznih USB povezovalnih kablov

Mikro paket - izdelki
#*

Izdelek

Model

Količina

EM Okvirna
Okvirna
MPC** brez MPC brez
DDV/EM
DDV

1a

Kamera

Logitech PTZ Pro 2

1

kos

700,00 €

700,00 €

1b

Kamera

Aver CAM520

1

kos

750,00 €

750,00 €

1c

Kamera z
avtomatskim
sledenjem

Aver DL30

1

kos

1250,00 €

1250,00 €

2

Naprava za
zajem videa

Magewell USB
Capture HDMI Plus

1

kos

350,00 €

350,00 €

3

Računalnik

procesor: vsaj Intel i7,
8. generacija, 4 jedra;
RAM: vsaj 2x8GB;
disk: vsaj 512GB SSD,
OS: vsaj Windows 10
Home x64; npr. Intel
NUC11TNKv7

1

kos

900,00 €

900,00 €

4

Zaslon, miška
in tipkovnica

po izbiri (priporočen
zaslon z razmerjem
stranic 16:9 in
ločljivostjo vsaj
1920x1080)

1

kpl

150,00 €

150,00 €

5

Drobni
potrošni
material

vijaki, konektorji,
kabli, ostalo (5%
vrednosti vseh
izdelkov)

1

kpl

100,00 €

100,00 €

Skupaj brez DDV 2.200,00 € 2.750,00 €
Skupaj z DDV 2.684,00 € 3.355,00 €

Mikro paket - shema

Mikro+ paket
• paket tudi za srednje velike predavalnice
• ključna razlika je v kameri – polprofesionalna namesto osnovne

• osnovni vmesnik – USB
• nadgradljiv v osnovni paket

Mikro+ paket - kamera
• natančnejše usmerjanje z različnimi hitrostmi, večji limiti obračanja
• večja optična povečava, več prednastavljenih pozicij z nastavitvami naprednih parametrov
• višja kvaliteta izhodne slike in večji dinamični razpon
• prilagodljivost mnogim neoptimalnim pogojem prostora, vseeno priporočena primerna osvetlitev
• do kamere tudi napajalni kabel (lahko ga nadomesti omrežni kabel s PoE+ napajanjem)
• pri kameri Aver PTC330N vgrajena možnost avtomatskega sledenja oseb:
• sprotno sledenje na izbrano velikost izreza kadra
• sledenje prednastavljenih con
• hibridno sledenje

• ob nakupu licence možno sledenje oseb tudi s kamero Panasonic AW-HN38H

Mikro+ paket - izdelki
#*

Izdelek

Model

Količin
a

E
M

Okvirna
MPC** brez
DDV/EM

Okvirna
MPC brez
DDV

1a

Kamera

Panasonic AW-HN38H

1

kos

2300,00 €

2300,00 €

1b

Kamera

Aver PTZ330N

1

kos

1920,00 €

1920,00 €

1c

Kamera z
avtomatskim
sledenjem

Aver PTC330N

1

kos

2450,00 €

2450,00 €

2a

Stenski nosilec
kamere
Panasonic

Panasonic FEC-40WM

1

kos

200,00 €

200,00 €

2b

Stenski nosilec
kamer Aver

Aver 60V2B10000AL

1

kos

110,00 €

110,00 €

3

Naprava za
zajem videa

Magewell USB Capture
HDMI Plus

1

kos

350,00 €

350,00 €

4

Računalnik

procesor: vsaj Intel i7, 8.
generacija, 4 jedra;
RAM: vsaj 2x8GB; disk:
vsaj 512GB SSD,
OS: vsaj Windows 10
Home x64; npr. Intel
NUC11TNKv7

1

kos

900,00 €

900,00 €

5

Zaslon, miška
in tipkovnica

po izbiri (priporočen
zaslon z razmerjem
stranic 16:9 in
ločljivostjo vsaj
1920x1080)

1

kpl

150,00 €

150,00 €

6

Drobni
potrošni
material

vijaki, konektorji, kabli,
ostalo (5% vrednosti
vseh izdelkov)

1

kpl

200,00 €

200,00 €

Skupaj brez DDV 3.630,00 € 4.160,00 €
Skupaj z DDV 4.428,60 € 5.075,20 €

Mikro+ paket – shema (enaka)

Osnovni paket
• paket za vse vrste prostorov v izobraževalnih ustanovah
• ključna razlika je v osnovnem vmesniku – omrežno ožičenje (UTP/FTP)
• en vmesnik za napajanje, upravljanje in zajem AV vsebin – poenostavitev ožičenja

• mnogo bolj neodvisne lokacije posameznih segmentov opreme
• možnost povezovanja prostorov med seboj in integracija z drugimi sistemi
• nadgradljiv v maxi paket

Osnovni paket - izdelki
#*

Izdelek

Model

Količina

1a

Kamera

Panasonic AW-HN38H

1b
1c

Kamera
Kamera z
avtomatskim
sledenjem
Stenski
nosilec
kamere
Panasonic
Stenski
nosilec kamer
Aver
Naprava za
zajem videa
Napravi za
zajem in
predvajanje
zvoka
Računalnik

2a

2b

3
4

5

6

7

Okvirna
MPC brez
DDV

1

EM Okvirna
MPC**
brez
DDV/EM
kos 2300,00 €

Aver PTZ330N
Aver PTC330N

1
1

kos
kos

1920,00 €
2450,00 €

1920,00 €
2450,00 €

Panasonic FEC-40WM

1

kos

200,00 €

200,00 €

Aver 60V2B10000AL

1

kos

110,00 €

110,00 €

1

kos

950,00 €

950,00 €

1

kpl

200,00 €

200,00 €

1

kos

900,00 €

900,00 €

1

kpl

150,00 €

150,00 €

1

kpl

250,00 €

250,00 €

Newtek Spark Plus I/O
4K
Dante AVIO Analog
Input 2Ch + Dante
AVIO Analog Output
2Ch
procesor: vsaj Intel i7,
8. generacija, 4 jedra;
RAM: vsaj 2x8GB; disk:
vsaj 512GB SSD,
OS: vsaj Windows 10
Home x64; npr. Intel
NUC11TNKv7
Zaslon, miška po izbiri (priporočen
in tipkovnica zaslon z razmerjem
stranic 16:9 in
ločljivostjo vsaj
1920x1080)
Drobni
vijaki, konektorji, kabli,
potrošni
ostalo (5% vrednosti
material
vseh izdelkov)

2300,00 €

Skupaj brez DDV 4.480,00 € 5.010,00 €
Skupaj z DDV 5.465,60 € 6.112,20 €

Osnovni paket – shema

Maxi paket
• priprava po meri, skladno s potrebami

• srečanje in ogled na lokaciji, inženiring
(možno po dogovoru tudi pri manjših paketih)
• po potrebi do ločljivosti 4K, z več kamerami, projekcijami/zasloni, različnimi viri zvoka, s
profesionalno opremo itd.
• primeren za souporabo s strani naprednih AV produkcijskih ekip

Multimedijska oprema za
predavatelje
delo od doma ali na poti

Multimedijska oprema za predavatelje
• paket opreme kot osebna oprema predavateljev za delo od doma ali na poti
• snemanje predavanj, vaj in drugih vsebin
• izvajanje telekonferenc - predavanj/vaj v realnem času na daljavo ali hibridno
• omogoča programe različnih ponudnikov
• za tiste, ki nimajo vgrajene kamere ali želijo prikazovati kaj, kar ni mogoče z vgrajeno kamero
• omogoča boljši zvok, če je v okolici hrup ali ob obračanju stran od vgrajenega mikrofona
• omogoča risanje na grafično tablico, kar lahko predavanja približa klasičnim – nadomestek table
• priporočen računalnik višjega zmogljivostnega razreda

Oprema za predavatelje - izdelki
#*

Izdelek

Model

Količina

EM

Okvirna
MPC**
brez
DDV/EM

Okvirna
MPC brez
DDV

1a

Osebna
kamera

Logitech C922 ali
primerljiva (z vgrajenim
mikrofonom, ločljivost:
1080p25; avtomatski
fokus; omogoča tudi
namestitev na stativ - pri
predlagani kameri je tudi
priložen)

1

kos

100,00 €

100,00 €

1b

Dokumentna Aver M5 ali primerljiva (z
kamera
vgrajenim mikrofonom in
lučjo, ločljivost: 1080p50
ali 2448p15; avtomatski
fokus; sama je del
namiznega stativa; uporabi
se lahko tudi kot osebna
kamera)

1

kos

180,00 €

180,00 €

2

Mikrofon

AKG WMS 420 Presenter 1
Set Band A ali primerljiv (v
primeru, da brezžičen
mikrofon ni potreben, je
uporaben tudi vgrajen
mikrofon v predlaganih
kamerah)

kos

200,00 €

200,00 €

3

Grafična
tablica

Wacom Intuos M ali
primerljiva

1

kos

150,00 €

150,00 €

4

Drobni
potrošni
material

vijaki, konektorji, kabli,
ostalo (5% vrednosti vseh
izdelkov)

1

kpl

20,00 €

20,00 €

Skupaj brez DDV 470,00€ 550,00€
Skupaj z DDV 573,40€ 671,00€

Oprema za predavatelje - shema

Programska oprema
snemanje ali telekonference

Progamska oprema
• odvisno od paketov in scenarijev
uporabe
• snemanje preko OBS ali drugje
• telekonference preko izbranih
programov (Zoom, MS Teams...)

• včasih potrebni tudi vmesni
programi in/ali gonilniki
proizvajalcev strojne opreme oz.
razvijalcev protokolov (samo za
konfiguracijo)

Pogled naprej
kaj sledi?

Pogled naprej
• ta dokument ni končni cilj
• pot je v sodelovanju z vsemi članicami UL
• preko RSF implementacija programske
opreme multimedijskih repozitorijev
• 1. faza: pilotne rešitve ponudnikov z
referencami v mednarodnem univerzitetnem
prostoru (Kaltura, Panopto, MiTeam,
Mediasite...) ob praktični uporabi

• namen je ugotoviti najboljšo uporabniško
izkušnjo ter morebitne omejitve ponujenih
rešitev
• 2. faza: izbira, nakup, prilagoditev in uvedba
rešitve za vse članice UL, avtomatizirana od
zajema do streženja, tesno sklopljena s
pedagoškim IKT okolji

Vprašanja in odgovori
Hvala za pozornost!
Pišite nam na digitalna@uni-lj.si

