
SANAKO Study 500 
Oppimista tehostava opetusohjelmisto

SANAKO Study 500 on oppimistuloksia tehostava 
opetusohjelmisto, jossa yhdistyvät multimedian ja internetin 
käyttö sekä joukko oppilastyöasemien hallintatyökaluja. 
Monipuolisen Study 500 ‑ohjelmiston avulla opettajat voivat 
antaa tehokasta sisältöpohjaista opetusta eri oppiaineissa. 

Oppilailla on käytössään työryhmätyökalut, jotka rohkaisevat 
vuorovaikutteiseen työskentelyyn, ja opettajat voivat keskittyä 
ohjaukseen, opastukseen ja auttamiseen.
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EDISTYKSELLISTÄ JA HELPPOKÄYTTÖISTÄ TEKNOLOGIAA

SANAKO Study 500 tukee opettajan johtamaa aktiivista luokkahuonetyös-
kentelyä kaikissa oppiaineissa. Oppilastyöasemien hallintaominaisuudet 
varmistavat opetuksen tehokkuuden.

Yksinkertaisessa aktiivisuuteen perustuvassa käyttöliittymässä näkyvät, 
selkeästi erottuvat värikoodatut istunnot sallivat opettajan jakaa oppilaat 
ryhmiin heidän harjoitusaktiivisuutensa perusteella. Näin opetustapa voi-
daan sovittaa eritasoisten oppilaiden osaamisen mukaan. 

Kommunikointi ja yhteistyö 
tehostavat oppimista
Puhe- ja chat-kanavien avulla opettaja voi opastaa yksittäisiä oppilaita oppi-
mistehtävissä ilman, että muu luokka häiriintyy. 

Tekstiviestintä sallii opettajan keskustella oppilaiden kanssa ja seurata op-
pilaita häiritsemättä muuta luokkaa. 

Study 500 -ohjelmiston ja OneNote-sovelluksen integraatio tarjoaa opet-
tajille enemmän mahdollisuuksia tehokkaan ja innostavan oppimistilanteen 
luomiseen. Microsoft OneNote on muistiinpanojen tekemiseen, tiedonke-
ruuseen ja usean käyttäjän ryhmätyöskentelyyn kehitetty työkalu. 

Opettajan perusnäkymä SANAKO Study 500 -ohjelmistossa 

H y ö d y n n ä  t i e t o t e k n i i k k a a  t o t e u t u k s e s s a ,  o p e t u k s e n 
v a l m i s t e l u s s a  j a  h a l l i n n a s s a

Yhdessä SANAKO Study 500 -ohjelmiston kanssa käytettynä sovellus 
sallii opettajan jakaa muistiinpanot saman tien koko luokalle yhdellä hii-
ren napsautuksella. Study Science Lab -ohjelmiston äänestystoiminnon 
avulla oppilaat voivat antaa välittömästi palautetta käynnissä olevista op-
pitunneista ja siten vaikuttaa paremmin opetuksen tahtiin. 



LUOKANVALVONTATOIMINNOT OPETTAJAN TUKENA 

VALVOTTUA INTERNETIN SELAILUA 

Tehokkaiden kauko-ohjaustoimintojen ansiosta opettajat voivat luottaa siihen, että oppilaat keskittyvät täysin 
annettuihin tehtäviin.
Opettaja voi halutessaan kirjata oppilaat ulos järjestelmästä tai sammuttaa oppilastietokoneet.
Wake-on-LAN-toiminto sallii opettajan käynnistää oppilastyöasemat kerralla, mikä nopeuttaa oppitunnin 
aloittamista.

Opettajat voivat estää internetin käytön sulkutoiminnolla. Internet-sulun lisäksi opettajat voivat luoda luettelon 
muista estettävistä sovelluksista ja näin varmistaa, että oppilaat pystyvät keskittymään tehtäviinsä.

Opettajat voivat ohjata oppilaiden näyttöjä ja seurata heidän työskentelyään.

Opettajat voivat myös helposti käynnistää tai sulkea sovelluksia oppilaiden puolesta.

Opettajat voivat käynnistää selaimen ja ohjata internet-selailua koko luokan tai jonkin oppilasryhmän osalta.

Ohjelmiston avulla on helppoa viedä oppilaat kiertokäynnille internetiin sekä määrittää sallitut ja kielletyt sivustot, 
jotteivät oppilaat eksy luvattomille sivustoille.

Oppilaiden ruutujen seuranta ja oppilastyöasemien näyttöjen pikkukuvat varmistavat, että oppilaat tekevät niitä 
tehtäviä, mitä heidän tuleekin tehdä. 

H y ö d y n n ä  t i e t o t e k n i i k k a a  t o t e u t u k s e s s a ,  o p e t u k s e n 
v a l m i s t e l u s s a  j a  h a l l i n n a s s a



SANAKO lyhyesti 
SANAKO on kansainvälinen oppimisteknologisia ratkaisuja valmistava 
ohjelmistoyhtiö. SANAKOn palkittuja ratkaisuja on käytössä yli 19 000 
koulussa, ylemmän asteen oppilaitoksessa ja yrityksessä yli 100 maassa. 
Suomessa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi yhtiöllä on myyntikonttoreita 
keskeisissä kohteissa eri puolilla maailmaa. 

Ensiluokkaisten tuotteiden ja palveluiden tukena on ratkaisuihin 
perehtynyt jälleenmyyjäverkosto, joka kattaa lähes 70 maata. 
SANAKO on Microsoft® Certified Partner -kumppani, WorldDidac 
Quality Charter -jäsen ja ISTEn® (International Society for Technology 
in Education) yritysjäsen. 

SANAKO Study -ohjelmistojen toimivuus on testattu yhdessä Intel® 
Learning Series -tuoteperheen kanssa.  

SANAKO Study 500 

SANAKO Study 500:n tärkeimmät edut 
•	Luokalle	voidaan	pitää	esitelmiä	näyttämällä	heidän	koneellaan		 	
 opettajan kuvaruutu äänineen 
•	Oppilaiden	työskentelyä	voidaan	valvoa	hienovaraisesti		 	 	
 oppilastyöasemien kuvaruutuja ja äänikanavia seuraamalla 
•	Oppilaita	voidaan	kannustaa	yhteistyöhön	muodostamalla	ryhmiä	
•	Ryhmien	ansiosta	luokan	eri	oppilaille	voidaan	antaa	kohdennettua		 	
 opetusta 
•	Internet-selailu	voidaan	tehdä	ohjatusti	ilman	huolta	siitä,	että	oppilaat		
 eksyisivät muille sivustoille 

SANAKO Study -moduulit 
•	SANAKO	Study	Video	Live	-moduuli	
•	SANAKO	Study	Examination	-moduuli	

SANAKOn tarjoamia palveluita: 
•		SANAKO	Installation	Services	(asennuspalvelut)	
•		SANAKO	Training	Services	(koulutuspalvelut)	
•		SANAKO	Software	Maintenance	(ylläpitopalvelut)	
•		SANAKO	Remote	Support	Services	(etätukipalvelut)	
•		SANAKO	Online	Training	Services	(verkkokoulutuspalvelut)	

SANAKO-opetusratkaisut 
SANAKO-perheen opetustuotteissa yhdistyvät huipputekniikka 
ja erinomainen äänenlaatu. Ne sopivat opettajien tarpeisiin mitä 
vaihtelevimmissa	opetusympäristöissä.	Ratkaisut	sisältävät	kielistudion,	
kielten ja muiden aineiden opetusohjelmiston, virtuaali- ja 
multimedialuokat sekä luokanhallintatyökalut. SANAKO Study 1200 
on modulaarinen ja dynaaminen kieltenopetusratkaisu, joka sopii sekä 
opettajan johdolla tapahtuvaan että itsenäiseen opiskeluun. 

Verkkovaatimukset 
Multicast-lähetystoiminnon on oltava käytössä verkossa. HUOMAA: 
WLAN-verkoissa on joitakin rajoituksia multicast-lähetykselle; ota yhteys 
SANAKOn tukeen, jos haluat lisätietoja. 

Opettajan ja oppilaan tietokoneiden 
vähimmäisvaatimukset 
Microsoft®	Windows®	XP-	tai	Vista-käyttöjärjestelmän	mukaisesti	
•		Microsoft®	.NET	Framework®	2.0	tai	sovellusalustan	uudempi	versio	
•		DirectX	9.0c	
•		2	Gt	RAM-muistia	suositellaan	opettajan	tietokoneeseen	
•		100	Mt	vapaata	levytilaa	asennukseen*	
•		1024	x	768	kuvapisteen	näyttötarkkuus	ja	16-bittiset	värit	
•		AC97-	tai	HDA-yhteensopiva	äänikortti	
•	 TCP/IP-yhteensopiva	verkkosovitin	
•	QuickTime	7.0.3	tai	ohjelmiston	uudempi	versio	vaaditaan	tiettyjen		
	 tiedostomuotojen	näyttämiseen	ja	SANAKO	Study	Video	Live		 	
 -moduulin käyttöön 

HUOMAUTUS:	Vaatimukset	saattavat	vaihdella	käytetystä	järjestelmäkokoonpanosta	
riippuen. On tärkeää varmistaa, että käyttöjärjestelmä toimii sujuvasti kaikissa niissä 
koneissa, joihin Study 500 -sovelluksen opettaja- tai oppilasversio asennetaan. 

Microsoft,	Windows,	Windows	Vista	ja	Windows	Vistan	käynnistyspainike	ovat	Microsoft	
Corporationin	tavaramerkkejä	tai	rekisteröityjä	tavaramerkkejä	Yhdysvalloissa	ja/tai	muissa	
maissa. 

Joustava ja muuntuva – Ihanteellinen joka koululle 
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SANAKO Corporation
P.L.	41,	FI-20741	Turku,	Suomi
Puh	+358	2	2166	500	•	Faksi	+358	2	2166	527
info@sanako.com,	http://www.sanako.com
SANAKO	Virtual	Educational	Community:
http://members.sanako.com

Huipputeknologiaa Suomesta


