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A NetSupport School oktatást támogató rendszer 

 
 
1. Célcsoport 
 
A NetSupport School oktatást támogató rendszer alkalmas valamennyi tanár-diák, oktató-
hallgató kapcsolatot igénylő oktatási folyamat támogatására. Ez magába foglalja az alap-, 
közép-, felsőfokú képzést, a felnőtt oktatást, valamint a vállalati belső képzéseket, 
továbbképzéseket. 
A NetSupport School oktatási keretrendszer, amely bármely tananyag, tantárgy oktatására 
alkalmas. 
 
 
2. Rövid leírás 
 
A NetSupport School egy a kategóriájában piacvezető oktatást támogató szoftveralkalmazás. 
Hatékony eszközt ad az oktató kezébe az oktatásra és az ellenőrzésre, lehetővé teszi, hogy 
egyénenként, csoportosan, vagy akár az összes diákkal egyszerre kommunikáljon. Egyesíti az 
osztálytermi gépek felügyeletét valós idejű bemutató és magyarázó eszközökkel, egy testre 
szabható vizsgáztató, számonkérő rendszerrel, az internet és alkalmazás használat 
felügyeletével, az automatizált óravázlat tervekkel, a nyomtatás szabályozásával, az üzenő 
programok felügyeletével, a tartalom ellenőrzéssel, a gépek biztonságos elérésével, valamint 
az audio használat felügyeletével. 
A rendszer mindezen lehetőségeivel minőségi választ ad napjaink oktatásában felmerülő 
kihívásokra és igényekre. 
A legmodernebb hardver eszközök biztosítása az oktatás informatikai támogatásának csak az 
egyik elemét jelenti. A teljes rendszer hatékonyságát alapvetően az alkalmazott szoftver 
minősége határozza meg. A NetSupport School alapszolgáltatásként biztosítja az Internet- és 
alkalmazás használat ellenőrzését, mellyel egy munkaállomás, vagy a teljes osztály ilyen 
jellegű tevékenységét lehet felügyelni, korlátozni. 
A NetSupport School a digitális tananyag megosztásával, a diák gépek felügyeletével és a 
közös munka lehetőségével biztosítja a diákok figyelmének folyamatos lekötését. 
A rendszer fontos tulajdonsága, hogy általános, bármilyen téma, tananyag oktatására alkalmas 
keretrendszer, a tantárgyakhoz nem köthető oktatási feladatok magas szintű biztosításával. 
A NetSupport School lehetővé teszi a tanároknak, oktatóknak az oktatás hatékonyságának 
növelését a diák számítógépék központi irányításával. A diákok figyelmének fenntartását az 
alkalmazás- és Internet használat felügyelete, azonnali segítségkérés és a gépek közötti 
társalgás lehetősége is segíti. A gyors és hatékony számonkérést a villámkérdések és azok 
azonnali, automatikus kiértékelése biztosítja. 
A tanárok és az oktatók képesek a diák gépek monitor képének, billentyű és egér 
használatának rögzítésére, mely később visszajátszható, vagy bemutatható az osztály számára. 
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3. Részletes ismertető 
 
Főbb tulajdonságok 
 
- Teljes PC labor felügyelet 
- Valamennyi vezető PC és tablet platform támogatása 
- Interaktív óravázlat készítés és futtatás lehetősége 
- Nyomtatás felügyelet 
- Valós idejű oktatást segítő eszközök 
- Tanár gép képernyő bemutatása a diákok gépén 
- Hatékony villámkérdés funkció 
- Tesztkészítő és vizsgáztató eszközök 
- Virtuális interaktív tábla 
- A diákgépek megfigyelése és irányítása 
- Üzenő programok használatának felügyelete 
- Valós idejű billentyűzet figyelés 
- Alkalmazás használat naplózása és felügyelete 
- Internet használat naplózása és felügyelete 
- Kijelölt rendszergazda gép 
- Teljes körű wifi támogatás 
- Kijelölt oktató gép 
- Diák eseménynaplók 
- Bármilyen tananyag, tantárgy oktatására alkalmas 
 
 

 
Az angliai fejlesztő cég egyik vezető terméke. 
A világ 160 országának ~11 millió számítógépen használják. 
Már hazánkban is több ezer iskolai számítógépen megtalálható. 
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Néhány nemzetközi elismerés, díj 
 

 
 
 
Tech & Learning Magazine  
Best of Show TCEA 2017  
NetSupport School was awarded best of Show for TCEA 2017  
 

 
2017.03.02. 
 
 
GESS Education Awards 2017 
Best Paid for ICT/App Product 
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NetSupport is delighted to have been named a finalist in the 2017 GESS Education Awards, 
with its flagship classroom management solution NetSupport School shortlisted in the Best 
Paid for ICT/App Product category. 

 
2017.01.12. 
 
Tech & Learning Magazine  
2016 Award of Excellence 
NetSupport School wins Best Upgraded Product 

 
2016.10.12. 
 
Bett Awards 2016 
ICT Tools for Learning, Teaching & Assessment 
NetSupport School v12 named as a finalist in the Bett Awards 2016. 

 
2015.11.25. 
 
További díjak a http://www.netsupportsoftware.com/awards.asp#nss honlapon 
megtekinthetők. 
 
 
4. Infrastrukturális elemek 
 
A NetSupport School rendszer használatához a jelen technikai színvonalat biztosító 
bármilyen, a következőekben felsorolt informatikai eszköz alkalmas. 
Asztali PC, notebook, laptop, tablet, okos telefon 
 
Microsoft Windows XP(SP3), 2003(SP2), Vista, 2008, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 
10. 
 
A NetSupport School működik Terminál szerveren, vékony (thin/zero) kliensen, megosztott 
erőforrást használó rendszereken. 
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Támogatja a Google Chrome operációs rendszert, iOS és Android tableteket.  
 
 
5. Támogatások, szolgáltatások 
 
A NetSupport School rendszer tanár, diák, valamint műszaki konzol felhasználói felülete 
magyar nyelvű. 
Az OnLine súgó elérhető bárhonnan a programból. 
Felhasználói kézikönyv letölthető a lenti honlapokról. 
 
6. Kapcsolódó dokumentumok, források 
 
A NetSupport School rendszerhez további anyagik elérhető, illetve letölthetők a 
www.kronos.hu, valamint a www.netsupportsoftware.com honlapokról. 
A Netsupport School rendszerhez további anyagok elérhetők a
www.netsupportsoftware.com honlapról.

Megrendelhető:
Stiefel Eurocart Kft.

2100 Gödöllő, Búzavirág u. 26.
Tel.: 06 1 451 2010

email: iskola@stiefel.hu
www.interaktiveszkozok.hu

www.iskolaellato.hu


