Zucchetti pentru educaţie

SOLUŢII PENTRU ŞCOLI ŞI UNIVERSITĂŢI
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OAMENI. ORARE. LOCURI.
Acestea sunt elementele care fac diferența între
instituțiile de învățământ. Însă mai există un element
foarte important de adăugat: SIGURANŢA studenţilor.
Pentru a garanta acest lucru, Zucchetti oferă mediilor
educaţionale o soluţie personalizată.

SIGURANŢA persoanelor

Zucchetti pentru educaţie este un sistem complet
„la cheie” conceput pentru a organiza orarele şi
zonele şcolilor şi universităţilor şi pentru a garanta
siguranţa studenţilor, profesorilor şi în general a
tuturor celor care utilizează aceste zone, clădiri şi
toate echipamentele din dotare:

Cunoaşterea în permanenţă a tuturor persoanelor care
intră într-o zonă, când şi unde se află reprezintă o cerinţă
vitală pentru garantarea siguranţei persoanelor din cadrul
universităţii.

• CONTROL ACCES
• EASYACADEMY
(organizarea de orare, programe şi săli de curs)
• GESTIONAREA CANTINEI
• SUPRAVEGHERE VIDEO
Acestea sunt soluţiile pentru SIGURANŢA persoanelor,
ORGANIZĂRII zonelor universitare şi orarelor,
GESTIONĂRII serviciilor şi PREVENIRII riscurilor.

Zucchetti oferă o gamă largă de terminale dedicate
evidenţei prezenţelor şi control accesului, echipate cu
toate tehnologiile de ultimă oră (proximitate, UHF, NFC,
biometrice, magnetice şi cod de bare).
Datorită Xatlas, o platformă de aplicaţie software unică,
scalabilă şi modulară echipată cu caracteristici tehnologice
avansate, este posibilă gestionarea întregului sistem
integrat de control acces, de detecţie efracţie şi de
supraveghere video şi controlul permanent al persoanelor
care intră şi pleacă din universitate şi în zonele destinate
activităţilor educaţionale.

ORGANIZAREA zonelor şi orarelor
Având posibilitatea de a organiza diferitele zone ale
universităţii şi a orarelor cursurilor, acesta facilitează atât
activităţile zilnice ale studenţilor, cât şi a personalului didactic.
EasyAcademy este soluţia Zucchetti pentru organizarea
orarelor cursurilor şi gestionarea sălilor de curs din cadrul
universităţilor.
Această soluţie permite rezolvarea tuturor problemelor
referitoare la planificarea orarelor cursurilor, orarelor sesiunilor
de examene şi gestionarea sălilor de curs şi laboratoarelor.
EasyAcademy poate răspunde în mod eficient tuturor nevoilor
organizaţionale ale universităţii, deoarece dezvoltarea acesteia
este rezultatul cooperării dintre profesori universitari şi
cercetători calificaţi în ceea ce priveşte operaţiunile de
cercetare de ultimă generaţie.
Prin intermediul unei singure interfeţe cu acces bazat pe profil,
toţi utilizatorii universităţii pot accesa toate serviciile care le
sunt oferite în mod personalizat.
Datorită modulelor EasyCourse, EasyTest şi EasyRoom,
orarele oferite pentru cursurile universitare pot fi gestionate în
funcţie de zonele disponibile.
Cu ajutorul EasyCourse orarele cursurilor pot fi întocmite
utilizând un procesor automat. Acesta este un program cu
scenarii multiple care permite crearea şi procesarea mai multor
schiţe de orare deodată, prin adaptarea automată la dinamica
academică internă; datorită matricei interactive a cursurilor
săptămânale, utilizatorii pot modifica orele chiar şi după ce
acestea au fost publicate online. Aspectul este total adaptabil
cu fiecare dintre centrele educaţionale care îl utilizează.
EasyTest este modulul dedicat generării automate de orare
pentru sesiunile de examene; orarele create de EasyTest
respectă cerinţele personalului didactic şi nevoilor studenţilor,
astfel încât cel mai mare număr posibil de examene poate fi dat
în timpul sesiunii în cauză. Fiecare centru poate configura
aspectul de publicare în funcţie de preferinţe şi permite
vizibilitatea online de către studenţi a orarului sesiunii de
examene realizat de sistem.
EasyRoom afişează măsura în care sălile de curs a centrului
educaţional sau universităţii sunt eficient ocupate, acceptând
orice rezervări făcute de către utilizatori prin EasyCourse şi
EasyTest. Cu ajutorul acestui modul zonele pot fi rezervate în
mod direct pe baza sălilor încă disponibile pentru utilizare,
pentru a desfăşura evenimente speciale precum cursuri de
master, seminarii, conferinţe, prezentări etc. Sistemul comunică
studenţilor şi personalului didactic în timp real activităţile care
au loc în sala de curs şi trimite un raport detaliat la
administraţie cu privire la ocuparea zonelor.

Cu EasyAPP, aveţi toate orarele în buzunarul
dumneavoastră!
De fapt, EasyAPP este aplicaţia mobilă special concepută pentru
studenţi care le permite să aibă întotdeauna la îndemână orarul
activităţilor care au loc în diferite săli de curs sau clădiri - cu
hărţile aferente. Această aplicaţie este foarte folositoare atât
pentru studenţii din primul an cât şi vizitatorilor universităţii.
Datorită EasyAPP, studenţii vor putea monitoriza starea
cursurilor şi profilurilor definite în etapa de configurare iniţială
şi vor putea vizualiza zilnic sălile de curs disponibile, de ex., în
timpul pauzelor dintre cursuri sau pentru crearea de grupuri de
studiu. EasyApp este compatibil cu Android şi IOS.

GESTIUNEA serviciilor
Optimizarea gestionării serviciilor urmăreşte punerea acestora
la dispoziţia utilizatorului în mod rapid şi uşor.
Unul dintre serviciile principale ale unei şcoli sau universităţi
este cu siguranţă cantina.
Zucchetti oferă o soluţie completă de gestionare a cantinei
care permite:
• gestionarea rezervărilor şi consumului meselor la cantină;
• definirea felurilor de mâncare disponibile studenţilor şi a
meniurilor din care aceştia pot alege;
• înregistrarea rezervărilor şi / sau comenzilor primite de la
terminale, stocând detaliile fiecărui fel de mâncare;
• înregistrarea rezervărilor introduse prin intermediul ecranelor
video de către angajaţii individuali;
• gestionarea oricăror modificări asupra rezervărilor de către
terminalul de rezervare / consum al cantinei;
• tipărirea listei cu felurile de mâncare rezervate de trimis
administratorului cantinei pentru pregătirea meselor;
• gestionarea mai multor cantine sau administratori externi în
acelaşi timp.
În concluzie, este o soluţie completă şi indispensabilă pentru
organizarea şi gestionarea eficientă a unuia dintre cele mai
importante servicii oferite de şcoli şi universităţi.
De asemenea, Zucchetti permite accesarea atât a acestui
serviciu, cât şi a altora, din interiorul sau exteriorul universităţii,
şi deci şi cele furnizate de către terţi care au acorduri speciale cu
universitatea, prin intermediul unei cartele RFID cu aplicaţii
multiple, utilizând aceleaşi date de identificare şi realizând plăţi
atunci când este necesar.

PREVENIREA riscurilor
Supravegherea clădirilor şcolilor şi
universităţilor 24 de ore din 24
garantează atât siguranţa studenţilor,
cât şi a personalului didactic.
Sistemele de supraveghere video au un rol
din ce în ce mai important în gestionarea
securităţii, în special când sunt combinate
cu sistemele de control acces. Din acest
motiv Zucchetti a decis să-şi sporească
gama de soluţii cu un sistem de
supraveghere modern, de ultimă
generaţie care include:
• suită integrată de aplicaţii software de
gestiune;
• căutare inteligentă şi redare uşoară;
• analiză video a comportamentului;
• integrare omogenă cu platforma XAtlas.
Sistemele de supraveghere video
Zucchetti conţin soluţii tehnologice de cea
mai înaltă calitate şi dispozitive precum:
camere, videorecordere, aplicaţii software
de monitorizare video centrală, sisteme
de arhivare video, sisteme de
recunoaştere a numerelor de
înmatriculare şi multe altele.
Şcolile şi universităţile nu vor mai cădea
pradă hoţilor şi vandalilor datorită
„ochiului vigilent” al Zucchetti!
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UN LIDER IN INOVAŢIE
Cu peste 2.800 de angajaţi, o reţea de
distribuţie de peste 1.100 de parteneri în
toată ţara şi peste 100.000 de clienţi,
grupul Zucchetti este unul dintre cele mai
importante companii în sectorul IT din
Italia, oferind soluţii de software şi
hardware, proiecte şi servicii inovatoare
de cea mai înaltă calitate destinate şi
create pentru satisfacerea cerinţelor
specifice ale profesionaliştilor, asociaţiilor
comerciale şi afacerilor.
Cu ajutorul societății Zucchetti
beneficiaţi atât de avantaje
competitive majore, cât şi de
avantajul de a avea un singur
partener pentru toate nevoile de IT.

GRUPUL ZUCCHETTI ŞI
SECTORUL UNIVERSITAR
Zucchetti este singura companie de pe
piaţă capabilă să ofere şcolilor şi
universităţilor un sistem complet
integrat de control acces, evidenţă
prezenţe, siguranţă a oamenilor şi
locurilor şi de gestiune a serviciilor.
Opt facultăţi de prestigiu din Italia au
ales deja soluţiile noastre pentru
gestionarea completă a sălilor de curs şi
ale cursurilor lor.
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