weConnect
Solução de software baseada em assinatura projetada para
ensino/treinamento e necessidades de aprendizado em todo o
campus/empresa, seja no local ou online

b Ensine e treine online,
como você já estava
acostumado
b Totalmente conectado,
até mesmo remoto
b Maior taxa de
engajamento, para todos
b Inove a experiência de
aprendizagem, na prática
b Aumente o ROI com
software preparado para
o futuro

O weConnect é uma solução de software baseada em assinatura
projetada para ensino/treinamento e necessidades de
aprendizado em todo o campus ou empresa, seja no local ou
online. Integração com os dispositivos de sua escolha, as pessoas
se conectam remotamente ou no local. Feito sob medida, o
weConnect aprimora os resultados da aprendizagem por meio de
um melhor envolvimento sem fronteiras.
A assinatura do weConnect inclui:

b Licença weConnect (solução SaaS)
b Barco Red Boxes (nós de computação em rede): seu número depende
dos assentos. Unidades adicionais podem ser necessárias para
configurações maiores
b Plano de comunicação por assento/por ano (100 horas, 300 horas,
ilimitado)

O programa de serviço weConnect oferece:
b Cobertura de hardware (Barco Red Boxes)
b Diagnóstico remoto e assistência
b Treinamento e orientação especializada

Informações gerais:

b Acesso via navegador da web (Google Chrome)
b Idioma do sistema: inglês

weConnect

Barco

b Disponível para desktop e tablet

Sistema de segurança:

b Solução segura por design
b Meio ambiente SOC 2
b Protocolos de autenticação seguros (AD, SAML, 2FA)
b ID de sessão altamente segura - entropia de 84 bits
b Procedimento de integração de rede segura

Configure sua sala de aula weConnect agora na Loja da Barco.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WECONNECT

Session management

· Plan a session or a start a new lecture ad-hoc
· Prepare/update and save a seating chart
· Manage the participants on screen via drag & drop

Confidence monitoring

· Show the session details live (time remaining, number of silent questions, number of hands raised)
· Show the participant interface
· Show the shared content

Content sharing

· Up to 4 simultaneous screen sources
· Participant can share their desktop or a specific application
· Host & participant can share their content simultaneously
· Push a specific content stream to the participants

Additional content sources

· Plug additional views (USB camera, Go Pro)
· Add a remote teacher/trainer

Working together

· Polls and quizzes in a single click
· Questions and silent questions
· Virtual raised hands
· Collaborative whiteboarding

Virtual breakout rooms

· Gather the students in smaller groups
· Predefine groups upfront so the breakout can be started with one push on the button
· See the breakout group visualized on the participant wall
· Allow participants to share content amongst each other

Recording the session

· Record and share the session
· Integration with Kaltura & Panopto’s lecture/capture solution and Secure Copy Protocol (SCP)
· Rich recording: multiple content streams are recorded in a synchronized way

Analytics

d Real-time session analytics:
d Detailed after-session analytics (student interactions, answers to polls, raised
hands)
d Webhooks integration

Downloadable content

· Whiteboard content
· Questions asked during the session
· Chat content
· Student can take snapshot of the content channels

REST API

· Perform user and group administration management
· Manage the planning and creation of sessions
· Monitor the configuration of rooms and seating charts
· Manage the webhooks
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