
Platformă 
educațională pentru 
învățământ online 



Context & provocări 

Performanța este influențată de măsura în care noile instrumente de învatare la 
distanță sunt însușite de către profesori și elevi 

Schimbări cu o viteză nemaîntâlnită pâna acum 

Nu mai pot fi susținute lecții în clasă în modul tradițional  

Adaptare la un mod de învătare diferit de modelul tradițional  

Schimbarea este obligatorie 

Timpul irosit nu mai poate fi recuperat 



Despre 
Hypermedia 
• Înființată în 2006 în Cluj-Napoca 
• 100% privată (româno-elvețiană) 
• 50 angajați  
• Peste 50 de proiecte realizate  
• Specializată în proiecte de transformare 

digitală:  
− soluții de colaborare video 
− mobilitate multimedia 
− cloud computing 
− IoT, big data 
− machine learning 
− dezvoltare software pentru mobile și platforme web 



Suita  
HyperTalk 

Video conferinta online 
 Partajare aplicatii, ecran 

documente, fisiere multimedia 
 Invitatii pe email  
 Instrumente de adnotare  
 Mesagerie text 
 Integrare cu calendar 
 Inregistrare si redare 

WebMeeting 

Video conferinta si 
webcasting  
 Formulare de inregistrare  
 Managementul participantilor 

si panelistilor  
 Q&A, feedback & sistem de 

vot 
 Statistici in timp real 
 Inregistrare si redare 

Webinar  
 

Video conferinta si 
webcasting cu camere 
virtuale multiple 
 Biblioteca virtuala 
 White board 
 Meeting notes 
 Q&A, feedback & sistem de 

vot 
 Statistici in timp treal 
 Inregistrare si redare 
 

LiveEvent 

Learning Management System 
 Clase virtuale 
 Tutoriale interactive 
 Resurse educationale 

interactive 
 Sistem de evaluare  
 Biblioteca virtuala 
 Laborator virtual 
 Instrumente pentru creare de 

continut 
 Suport pentru studiu 

individual 

Education 
Suport clienți 
 Profil client 
 Istoric apeluri 
 Mesagerie text 
 Conturi autorizate prin 

coduri prin SMS 
 Coada de asteptare  
 Prioritizare client  
 Scripturi disponibile  
 Raport al apelului 

HelpDesk 
Consultatii medicale 
online 
 Conturi individuale  sau 

familiale 
 Retete, fisiere, mesaje 
 Conturi autorizate prin 

coduri prin SMS 
 Prioritizarea pacientilor 
 Raport medical dupa 

fiecare sesiune 

MedDesk 
Platforma de recrutare 
 Managementul posturilor 

disponibile, al profilelor 
candidatilor si al candidatilor 

 Interview video online 
 Afisarea posturilor 

disponibile 
 Evaluarea candidatilor 
 Lista scurta a candidatilor 

Careers 



Ce este HyperTalk 
Education? 

 

Special proiectată pentru a susține procesul de educațional online 

Integrează într-o singură soluție funcționalitățile specifice procesului 
educațional interactiv online cu cele de comunicare și colaborare online  

Accesibilă direct din browser 

Poate fi instalată în cloud public sau privat  



Module funcționale 

 
 

Clasa virtuală 
 
Implementează conceptul de 
învățare colaborativă și interactivă 

Acces individualizat pe baza de 
credențiale  

Partajare ecran desktop, aplicații, 
documente, prezentări 
Instrumente interactive : tabla 
interactivă & adnotari  
Înregistrarea și redarea sesiunilor 

Comunicare video HD 
 

 
Bibliotecă virtuală 
 
Permite stocarea și gestiunea 
resurselor educaționale 

Resursele educationale pot fi 
utilizate în studiu individual sau 
partajate în cadrul sesiunilor 
colaborative  
Funcționalități de document 
management 
Acces securizat la conținut  

Obiecte multimedia de învatare 
Înregistrare video și redare 
online 

 
Laborator 

 
Acces simultan la aceleași 
resurse pentru cursanti și 
profesor 
Alocare dinamică a resurselor 
cloud pentru activități dedicate 
Suport la distanță pentru 
cursanti  
Colaborarea între cursanți 

 
 
 

 
Evaluare 

 
Realizare instrumente de 
evaluare: 
−- Chestionare cu alegeri 
multiple 

−- Intrebari cu raspuns deschis 
−- Interviu video  

−- resurse interactive asistate 
video 

 
 
 
 

 
Realizare 
conținut 

 

Permite crearea materialelor 
educationale utilizand 
instrumentele de tip content 
authoring  

−- prezentări 
−- documente 

−- imagini  
−- video  

 
Adnotări și redare în mod 
interactiv  



Informații suplimentare  

 Interfață prietenoasă în limba româna și engleză 

 Clase online si hibride 

 Stocare a sesiunilor înregistrate în cloud/local 

 Rularea de continut media din surse externe 
(websites, video, audio)  

 Import/Export documente, prezentări, video 

 Acces dispozitive mobile Android & iOS 

 

 

 Integrare de funcționalități suplimentare din surse 
externe precum catalogul electronic, etc 

 Alte instrumente: editor text, tablă interactivă, chat 

 Comunicare sigură, securizată  

 Sistem de autentificare cu parolă și username  

 Poate fi utilizată ca platformă închisă sau deschisă  

 Suport in limba română 

 Demo și perioade de test  

 



Vă mulțumesc! 
 
Mihail Mihailovici, CCO 
m.mihailovici@hypertalk.net 
https://edu.hypertalk.net  
contact@hypertalk.net 
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