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System wideokonferencyjny IETU 

Wideokonferencje pozwalają osiągnąć dokładnie taki sam efekt jak osobiste spotkanie. Podczas ich trwania 
możemy usłyszeć i zobaczyć swoich rozmówców, zaprezentować im dowolny dokument, wymieniać pliki. 
Dodatkowo całe spotkanie można nagrać, a sesje wideokonferencyjne uzupełniać komunikacją przez wbudowany 
w program komunikator. Wszystko to, w jakości HD, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności 
przekazywanych podczas wideokonferencji treści. 

Takie możliwości daje jeden z najnowocześniejszych systemów wideokonferencyjnych - system telepresence, jaki 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zakupił i wdrożył w ramach realizacji projektu „Rozbudowa 
infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych – in2in. 

WYKORZYSTANIE SYSTEMU 
System telepresence wykorzystywany jest do usprawnienia 
komunikacji pomiędzy IETU a realizatorami projektów naukowych 
w kraju i zagranicą. IETU oraz jednostki, z którymi współpracuje m.in. 
w ramach sieci naukowych, czy Polskiej Platformy Technologicznej 
Środowiska, mogą dzięki temu znacznie zwiększyć efektywność 
kontaktów naukowych. Dla jednostki, która realizuje średnio 138 
projektów rocznie, w tym ok. 17 projektów międzynarodowych ma to 
ogromne znaczenie. 

 
System wideokonferencyjny realizatorzy projektów wykorzystują 
również do konsultacji rezultatów projektów z odbiorcami 
końcowymi, czyli głównie z jednostkami administracji państwowej 
i samorządowej, także przemysłu, otoczenia biznesu itp. 

Dodatkowo od stycznia 2013 r. system wykorzystany jest do przekazu 
on-line strumienia audio-video z konferencji, szkoleń, warsztatów 
oraz comiesięcznych seminariów otwartych IETU.  

System wideokonferencyjny ułatwia kontakt społeczeństwu, 
zwłaszcza młodym naukowcom i studentom z naukowcami lub 
wykładowcami najwyższej klasy, którzy mogą tą drogą dzielić się 
swoją wiedzą. Uznani eksperci mają możliwość udostępniania 
informacji w skali międzynarodowej, a każdy zainteresowany dzięki 

wideotransmisji może z nich korzystać. 

 

Funkcjonujący w IETU system wideokonferencyjny jest jednym 
z pierwszych w Polsce. Jego wdrożenie wymagało modernizacji sali 
seminaryjnej, wielu godzin testów jakościowych i wydajnościowych 
transmisji oraz przeszkolenia pracowników.  

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU 
Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego daje wiele korzyści: 

- merytorycznych polegających na sprawniejszej współpracy 
naukowej z partnerami, łatwiejszym przygotowywaniu nowych 
projektów, dostępie do szerszego grona odbiorców w związku 
z upowszechnianiem wyników prac i prowadzeniem edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, 

- prestiżowych, bo jest wyznacznikiem poziomu technologicznego 
jakim dysponuje jednostka badawcza, podnosi jej potencjał 
techniczno-organizacyjny, stanowi najwyższy standard wśród 
aktualnych rozwiązań telekomunikacyjnych, 

- związanych z ochroną środowiska przez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń i oszczędność zasobów, 

- ekonomicznych dzięki obniżeniu kosztów logistycznych, ograniczeniu 
podróży, w tym zagranicznych i oszczędności czasu. 

TRANSMISJA ON-LINE SEMINARIÓW IETU 
W tym roku po raz pierwszy otwarte seminaria naukowe IETU są 
transmitowane oraz rejestrowane za pośrednictwem systemu 
wideokonferencyjnego. 

Dzięki transmisji on-line w seminariach mogą uczestniczyć chętni 
z całej Polski, wśród nich naukowcy, pracownicy dydaktyczni 
i studenci wyższych uczelni, specjaliści ochrony środowiska, 
przedstawiciele administracji publicznej, a także przedsiębiorcy 
zainteresowani współpracą w zakresie ochrony środowiska.  

Seminaria organizowane są w każdy trzeci czwartek miesiąca 
o godzinie 13:00. Większość spotkań seminaryjnych w bieżącym roku 
poświęcona będzie prezentacji wyników najnowszych badań oraz 
problemów środowiskowych podejmowanych przez naukowców IETU. 
Szczegółowe informacje o tematyce seminariów oraz osobach 
prowadzących znajdują się na stronie internetowej 
www.ietu.katowice.pl, w zakładce Seminaria. 

Więcej informacji technicznych dotyczących przekazu on-line oraz 
korzystania z nagrań archiwalnych na stronie projektu www.in2in.pl, 
w zakładce Zobacz wideokonferencje. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Więcej informacji o systemie wideokonferencyjnym 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

www.in2in.pl 
Zapraszamy do kontaktu z nami - biuro@in2in.pl 

http://www.ietu.katowice.pl/
http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm
http://www.in2in.pl/
http://www.in2in.pl/Content.html?catid=43

