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Unikatowasala komputerowa
"BORYNIA":

wykladowca
llecyduie
szkoleniowym
ItrJbudynku
V V przy kopalni ,,Borynia"oddatro do uz)tku nowoczesnq sale
komputerow4 Jej bogate wlposaZeniejestnowatorskiei bardzo
funkcjonalne. Dobrze dobrana kolorystyka sali,klimatyzacja,
duiy ekran, projektor llisz4cy
pod sufitem,dobrenaglo6nienie,
zintegrowany system sterowania
z panelem dotykowym, stwarzaj4
klimat sprzyjajqcy prowadzeniu
zajq6szkoleniowych.
Po wejiciu do sali komputerowej uwagq zwracaj4stanowiska
dla sluchaczy z *ygodnyrni fotelami i... brak monitor6w. To nie
znaczy,Ze ich nie ma. Nowatorstwo nyposa2enia sali polega
m.in. na tJ'm, Ze komputery s4
udostEpnioneuczestnikomszkolenia dopiero wtedy, gdy sq im
potrzebne.
Ka2dez 18.stanowiskjestwyposaione w komputer i monitor,
kt6re s4 schowane wewn4trz
biurka. Dopiero po wlqczeniu
komputera, dziqki specjalnym si
lownikom, monitor siq wysuwa
i pojawiana blacie.
Zastosoluoe w sali rozwi4zania techniczne sprawiajq, ze to
osoba prowa&qca szkolenie decyduje, w kt6rym momencie
komputery bed4 uz''wane. Wykladowca za pomocE pu.lpitu steruj4cego wl4cza wybrane lub
wszystkie komputery i po chwili
na biurka wysuwajq siq monitory
Dopiero w6wczas sluchaczemogq z nich korzystat, wykonujqc
twiczenia lub rozwiqzujqctesty.
Prawdziwieinnowacljne rozwi4zaniezastosowanew sali, to
jednak nie wysuwajqce sig z blatu
biurka monitory ale system sterowania obslugiwany za pomocq

panelu dotykowego, kt6ry ma
do swojej dyspozycjiosobaprowadzrlcazajgcia.
- Juz na etapie projeldowania
okreSJililmy wykonawcy zalozenia, kt6re salama spelniat - informuje pomyslodawca projektu
JozefKoniecznl,koordynatords.
integracjisystem6wi informatyki kopalni ,,Borynia".- Z jednej
stroly zaleialo nam na wygo&ie
sluchaczy, z drugiej na tym, aby
umoiliwi6 jak najlepszykontakt
osoby prowadz4cej zajgciaz ka:idym uczestnileemszkolenia.
Tb zadaniedoskonalespelnia
zastosowany rv sali specjalny
system multimedialny,kt6ry 14czy wszystkie stanowiskai pozwala na wysylanie obrazu z kaidegokomputerana monitor osoby prowadz4cej zajqcia lub
na projektor Takie rozwi4zanie
daje bardzo durie moriliwo6ci
prowadzeniazajqc: szybkie odpowiadaniena pltania uczestnik6w szkolenia,tlumaczeniepopelnianych przez nich blEd6w
i pomoc w rozwi4zywaniu problem6w. Wykladowc-a,2eby kontaktowa6 sig ze sluchaczami nie
musi ruszai sig z miejsca.
System steiowania pozwala
r6wniei na cenralne zalz4dzanie
urz4dzeniami w sali: obslugg
projektora, ekanu, rolet okiennych, o6wietlenia i orz4dzeit
multimedialnych. Do dyspozycji
wykladowcy jest komputer, wianalizer Ma on takze moiliwo66
podlqczeniawlasnegolaptopa.
Dodatkowopracawykladowcy
wspomaga oprogramowanle
umo2liwiaj4ce zdakre zarz4dzanie wszystkimi stanowiskami.
Moie on jednocze6nie uruchamia6 r6ine programy (np. testy),

przydzielat
kopiowat
pliki,
uprawnienia dostEpu do wybranych frrnkcji systemu Windows,
itp.
Cary system sterowania sal4
komputerow4 i transmisji obrazu
jest polskiej produkcji. Zostal
opmcowany, wlprodukowany
i zainstalowany przez firmg Provideo sp. z o.o.z Katowic.
- Dziaki temu w znaczn]'rn
stopniu moglidmy ograniczyt
koszty calego przedsiqwzigcia,
gdyi podobne systemy zagranicznych producmt6w s4 nawet
kilkukotnie droisze - podkesla
l6zef Konievny. - Tastosowanie
wszelkich, najnowoczeiniejszych roztiqzai sprawia, 2e nasza sala komputerowa jest
unikatowa. Mozliwe, ie jest
pierwsz4 tego t)?u w Polsce.
W budynku szkoleniorym
kopal-rri ,,Borynia' znajduje siq
r6wniei duia sala audiowzualna na 55 miejsc.Na uczesmik6w
szkoleh czekaj4 w niej wygodne
fotele, jest klimatyzacja, wyposa2eniemultimedialne,du2y ekan
projekryjny i bardzo dobre na-

glo6nienie. Wszystko po to, aby
bardzowa2nedla kopaln szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
pracy by\ atrakcyjne i ciekawe.
W sali audiowizualnej r6wniei
zaslosowano nowoczesny system zintegrowanego sterowanu
z panelem dotykowyrn, wizualizer do uy6wiedania dokument6w i slajd6w, odtwarzacz D\rD,
magnetowid i komputer. Bardzo
ciekawyrn wz4dzeniem jest tablica i monitor interakt,'wny,
kt6re umo2liwiaj4 urozmaicenie
komputerowych prezentacji.
- Sala komputerowa i sala audiowizualna przezn czone s4
przede wszystkim do prowadzenia szkolelt, seminari6w, narad
i r6znego rodzaju prezentacji dla
potrzetr pracownik6w Jastrzqbskiej Sp6lki Wqglowej. My6limy
jednak o tym, aby w przyszloici
wynajmowat nasze sale instytucjom zajmuj4cymsiq szkoleniami, lub chc4cych szkolit swoich
pracownik6w Z taszego rozeznania wynika, ie chqtnych bQdzie sporo - m6wi J6zef Ko(t")
nieczny.

