
Inspera Remote Exam to 

dodatek do Inspera, rozwiązania do egzaminowania online, 

umożliwiający zabezpieczenie przeprowadzania procesu 

egzaminowania na odległość. 

Wykorzystując szereg innowacyjnych funkcjonalności 

oraz mechanizmy sztucznej inteligencji, Inspera Remote Exam 

zapewnia integralność, wiarygodność i bezpieczeństwo 

każdego rodzaju egzaminu prowadzonego w formule 

zdalnej.

Inspera Remote Exam

stanowi integralny element educloud,

ekosystemu nowoczesnych narzędzi IT dla uczelni

skoncentrowanych na Studencie

i jego potrzebach.

OPEN LMS

BLACKBOARD ALLY

BLACKBOARD COLLABORATE

BLACKBOARD LEARN ULTRA

INSPERA

BLACKBOARD ALLY FOR WEBSITES



Przeprowadzanie bezpiecznych 
i wiarygodnych egzaminów w formule 
zdalnej jako realnej alternatywy dla 
egzaminów stacjonarnych

Spójny proces egzaminowania 
elektronicznego, niezależnie czy ma on 
miejsce na kampusie czy poza uczelnią

Bezpieczna archiwizacja zapisu 
przeprowadzonego egzaminu i łatwy 
dostęp w celu weryfikacji jego przebiegu

+48 (17) 777 37 00 info@pcgacademia.plwww.pcgacademia.pl

Wygląd
aplikacji

Korzyści

Zmiana dowolnego urządzenia 
w bezpieczną stację roboczą, 
uniemożliwiająca dostęp do 
nieautoryzowanych programów 
i zasobów

Oszczędność czasu potrzebnego na 
monitorowanie, dzięki przeglądaniu 
tylko podejrzanych zdarzeń 

Zapewnienie ciągłości procesu 
egzaminowania również w przypadkach 
przerw w dostępie do Internetu

Możliwość podejścia do egzaminu 
na własnym urządzeniu 
i we własnym domu

Ustandaryzowany i uspójniony 
proces egzaminowania zdalnego 
ze wszystkich przedmiotów

Działa nawet w sytuacji 
przerwanego połączenia 
z Internetem

Uczelnia Administracja Studenci

Funkcjonalności

Weryfikacja tożsamości dzięki wbudowanemu 
mechanizmowi sprawdzającemu tożsamość studenta 
podczas trwania całego egzaminu

Rejestracja obrazu kamery, dźwięku i pulpitu studenta, 
co zapewnia bogaty materiał dowodowy i pozwala 
na zweryfikowanie każdego podejrzanego zachowania

Automatyczne oznaczenie podejrzanych zdarzeń takich 
jak zniknięcie w kadrze lub pojawienie się twarzy innej 
niż twarz stuenta zdającego egzamin czy zarejestrowany 
hałas

Mechanizm weryfikujący poprawność działania 
systemowych elementów audio (głośniki, mikrofon), 
wideo (kamera) oraz nagrywania pulpitu

Przeglądarka blokująca dostęp dla studenta 
do nieautoryzowanych programów i zasobów

Kontrola integralności za pomocą certyfikatów 
i sprawdzanie poprawności kodu binarnego, aby zapobiec 
nieuprawnionym ingerencjom w oprogramowanie

Praca w trybie offline w przypadku przerwanego połączenia 
z Internetem

Podział egzaminu na części, umożliwiający bezpieczne 
przeprowadzanie dłuższych egzaminów i odpowiednie 
zaplanowanie przerw

ZOBACZ DEMO
U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem
wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

Nowoczesny 
interfejs 
dostępny 
z komputera 
i telefonu


