Teaching
Assistant
PRZETWARZANIE & DYSTRYBUCJA

Użyj Teaching assistant dla
auTOMATYZACJI SPRAWDZANIA TESTÓW.
aPLIKACJA HyPAS™ DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRZEPŁYWU TESTÓW.

Jako nauczyciel na pewno wiesz jak trudno znaleźć równowagę
pomiędzy czasem spędzonym na bezpośrednim kontakcie ze
studentami i uczniami, a czasem poświęconym na klasyfikowanie i ocenę ich pracy. Aby umożliwić nauczcielom możliwość
skupienia się na pracy ze studentami, KYOCERA opracowała
system TEACHING ASSISTANT, biznesową aplikację bazującą

na platformie HyPAS™, która w zależności od potrzeb zmienia
urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA w kreatora testów, system dokonujący ich oceny oraz narzędzie analizujące wyniki.
To narzędzie może być wykorzystywane w szkołach, jak również w
innych organizacjach, które chcą zwiększyć swoją efektywność.
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WYZWANIA DYDAKTYCZNE
	Korygowanie pytań wielokrotnego wyboru zajmuje zbyt wiele
czasu – W jaki sposób można zrobić to szybciej i bezbłędnie
aby móc spędzić więcej czasu z uczniami i studentami?

TWOJE KORZYŚCI Z Teaching Assistant
Z Teaching Assistant, urządzenie MFP automatycznie sprawdzi
wszystkie prace studentów w kilka sekund.

	Przy sprawdzaniu testów prawdopodobieństwo popełnienia
błędów jest duże, co może mieć odzwierciedlenie w złej
ocenie ucznia czy studenta– Jak można być pewnym, że
wszystkie wyniki oceny testów są prawidłowe?

	Teaching Assistant eliminuje wszystkie błędy ludzkie i zwraca

	Analiza wszystkich wyników testów jest czasochłonna – Czy
istnieje prostszy i szybszy sposób?

	Teaching Assistant automatycznie kompiluje testy i statystyki,

bezbłędne wyniki badań.

które są gotowe do użycia.

HYPAS™ – dostosuj urządzenie mfp do potrzeb firmy
HyPAS™ to platforma KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS przeznaczona do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, które
są wbudowane w urządzenia i rozszerzają jego funkcje zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Dla zaawansowanych funkcji urządzenie MFP może być połączone z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi w celu integracji
z systemami przepływu dokumentów. Z HyPAS™ możemy spełnić indywidualne wymagania użytkowników i zapewnić odpowiednie
rozwiązania dla Twojej firmy.

Funkcje i specyfikacja
Teaching Assistant umożliwia drukowanie, oceny i analizy testów
wielokrotnego wyboru, wykorzystując popularne formularze
bubble-sheet. Użytkownik musi jedynie podać ilość pytań,
arkuszy oraz wszystkie, możliwe odpowiedzi. Ocena testów odbywa się przy użyciu urządzenia. Wystarczy, że wypełniony
odpowiedziami arkusz zeskanujemy, a następnie urządzenie
MFP automatycznie oceni testy na podstawie testu wzorcowego.
Efektem tej pracy może być pogłębiona analiza w formie
np. wykresów. Wyniki mogą zostać wydrukowane od razu lub
wysłane na wskazany adres e-mail lub zapisane w pamięci USB.
Całość procesu jest zarządzana bezpośrednio z urządzenia
w sposób prosty i przejrzysty.
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Konfigurowanie i drukowanie testów: Tworzenie
testów bezpośrednio w urządzeniu i drukowanie
w jednym procesie, bez kosztownych nadruków
i zadrukowań.

Przez USB lub Mail: Wybierz czy chcesz
wydrukować wyniki i raporty lub zapisać je w
pamięci USB albo wysłać bezpośrednio na e-mail.

Automatyczna ocena: Zeskanowanie arkusza
wzorcowego z poprawnymi odpowiedziami w
celu uzyskania indywidualnych ocen uczniów lub
studentów.

Zachowaj bezpieczeństwo danych: Aby ochronić
poufność studentów i uczniów, wszystkie dane
związane z przetwarzaniem testów są automatycznie usuwane po zakończeniu pracy.

Raportowanie testów: Pobierz sprawozdania
zbiorcze i szczegółowe testów, w tym wykresy
słupkowe, histogramy i statystyki za pomocą jednego klikcięcia.

Nie wymaga komputera PC: Aplikacja w pełni bazuje na urządzeniu wielofunkcyjnym.

test Bubble-Sheet

wspierane urządzenia

Test bubble-sheet jest powszechnie
stosowanym arkuszem odpowiedzi dla
zadań wielokrotnego wyboru. Każdy wiersz
to pytanie (1, 2, 3… ). W każdym wierszu
oznaczone są możliwe odpo- wiedzi (a, b,
c lub d). Wszyscy uczestnicy testu muszą
zamalować odpowiednią literę, która
oznacza prawidłową odpowiedź.
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Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe
TASKalfa 7550ci/6550ci/5550ci/4550ci/3550ci/3050ci/2550ci
ECOSYS FS-C8525MFP/FS-C8520MFP/FS-C2626MFP/FS-C2526MFP
Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne
TASKalfa 8000i/6500i/5500i/4500i/3500i
ECOSYS FS-6530MFP/FS-6525MFP/FS-3640MFP/FS-3540MFP

W celu UZYSKANIA więcej informacji o Teaching assistant prosimy o kontakt z:
Wyłączny Dystrybutor Kyocera w Polsce 				
Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: 22 53-60-800, faks: 22 83-17-043
NIP: 526-03-08-803, KRS: 0000271167
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