
OPIS REALIZACJI

Budynek Uniwersytetu Adama Mickiewicza widział Chemii zlokalizowany na Poznańskim Morasku,

stał się kolejnym wyzwaniem instalacyjnym, duża ilość sal seminaryjnych oraz kilka auli o charakterze
wykładowym zostały wyposażone w wysokiej jakości projektory mulĒmedialne oraz wielkoformatowe ekrany
projekcyjne – rozwijane elektrycznie. Wielkości ekranów oraz parametry projektorów mulĒmedialnych zostały
dobrane indywidualnie do kubatury pomieszczeń oraz warunków montażowych. Część z projektorów
zamontowana została na windach sufitowych, umożliwiających automatyczne chowanie urządzeń podczas
przerw w pracy, dbając również o zachowanie estetyki pomieszczeń. Wyposażenie mównicy zawiera
standardowe źródła prezentacji mulĒmedialnej, tj. komputer stacjonarny, odtwarzacz płyt Blu-Ray/DVD,
przyłącza sygnałowe dla urządzeń mobilnych, jak komputer osobisty oraz wizualizer z kamerą wysokiej
rozdzielczości, umożliwiający wyświetlanie materiałów z przeźroczy, publikacji naukowych lub innych
przedmiotów rzeczywistych. Dodatkowym atutem wyposażenia jest monitor graficzny marki Wacom,
umożliwiający umieszczanie adnotacji w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie daje prowadzącemu możliwość
kreślenia po wyświetlanym obrazie oraz nanoszenie własnych komentarzy. Całość obsługi zrealizowano w
oparciu o system sterowania i panel dotykowy bezprzewodowy marki Crestron. Zgodnie z życzeniem
organizacyjnym zamawiającego panel bezprzewodowy pełnił również rolę klucza sprzętowego umożliwiającego
uruchomienie funkcji mulĒmedialnych, udostępniany tylko osobom prowadzącym zajęcia.

Na potrzeby władz uczelni zrealizowana została Sala Rady Wydziału, wyposażona w ponadstandardowy zestaw
prezentacji. Projekcja mulĒmedialna oraz nagłośnienie sali, rozbudowane zostało o system dyskusyjny,
składający się z dużej ilości pulpitów mikrofonowych, mający na celu usystematyzowanie prowadzonej dyskusji
oraz dający możliwość rejestracji w celu późniejszego jej odtworzenia. Całość obsługi zrealizowano w oparciu o

tablet mulĒmedialny Apple iPad, umieszczony w dedykowanej stacji dokującej marki Crestron

.
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