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XÂY DỰNG PHÒNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phòng Chuyển đổi số là một trong những thành
phần quan trọng nhất để thiết lập và xây dựng hoàn
chỉnh hệ thống e-learning. Với phòng Studio chúng
ta có thể:

• Ghi hình các video bài giảng

• Xử lý hậu kỳ và dựng các video để tạo thành bài
giảng hoàn chỉnh, sẵn sàng upload lên hệ thống
Smart E-learning

• Thu âm các tài liệu và đầu sách, tạo nguồn dữ
liệu audiobook

• Thiết lập các buổi đào tạo trực tuyến video-
conferencing

• Ghi hình các buổi tọa đàm

• Tổ chức các sự kiện trực tuyến như tuyển sinh,
tư vấn, phỏng vấn…



Giảng viên sẽ giảng dạy trước phông xanh

Kỹ thuật viên sẽ ghi hình nhân vật rồi
tách phông xanh ra và ghép với bối
cảnh phù hợp với kịch bản, bối cảnh có
thể là hình ảnh hoặc video clip.

Thông qua thiết bị
trường quay ảo.

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG STUDIO VÀ TRƯỜNG QUAY ẢO



o Thiết bị điều khiển trường quay ảo

o Các thiết bị ghi hình (máy quay toàn cảnh và
máy quay cận cảnh)

o Các thiết bị chụp hình chuyên dụng

o Micro thu âm chuyên dụng

o Hệ thống ánh sáng chuyên dụng quay phim

o Màn hình LED hiển thị

o Màn hình LED tương tác

o Máy tính hiệu suất cao để điều khiển và biên
tập video, livestream…

o Bộ mixer điều khiển âm thanh

THIẾT BỊ PHẦN CỨNG HỖ TRỢ TẠO
VIDEO BÀI GIẢNG E-LEARNING



MỘT VÀI MINH HỌA VỀ TRƯỜNG QUAY ẢO



MỘT VÀI MINH HỌA VỀ TRƯỜNG QUAY ẢO



Phòng studio tại Đại học Đà Lạt với màn hình LED tương tác

ỨNG DỤNG MÀN HÌNH LED TƯƠNG TÁC
ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG E-LEARNING

• Màn hình LED tương tác với lợi
thế là Kích thước lớn (từ 65 -
100 inch); khả năng tương tác
20 điểm chạm đồng thời; độ
sáng và độ tương phản cao; độ
phân giải lên đến 4K – UltraHD.

• Vì những ưu điểm đó, Màn hình
LED tương tác là sản phẩm cốt
lõi để xây dựng một video bài
giảng tương tác trực quan và
dễ dàng nhất.



Studio tiêu chuẩn sản xuất 
video bài giảng E-learning 

với Màn hình LED tương tác 

ỨNG DỤNG MÀN HÌNH LED TƯƠNG TÁC
ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG E-LEARNING



o Các thiết bị ghi hình (máy quay góc rộng và
máy quay góc cận)

o Micro không dây/ Micro Đa Hướng

o Hệ thống ánh sáng chuyên dụng quay phim

o Màn hình LED hiển thị

o Bộ thu & livestream độ nét cao HD 
Konzesys NP6000+

o Hệ thống tương tác trực tuyến đa điểm
Konzesys VC6000

o Máy tính hiệu suất cao để điều khiển tổng
các chức năng của studio

o Bộ mixer điều khiển âm thanh

THIẾT BỊ PHẦN CỨNG HỖ TRỢ
TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN



PHÒNG STUDIO & CHUYỂN ĐỔI SỐ TIÊU BIỂU



PHÒNG STUDIO & CHUYỂN ĐỔI SỐ TIÊU BIỂU



Đại học Đồng Tháp tổ chức 
livestream tư vấn mùa thi 

2021 tại phòng studio.

ỨNG DỤNG PHÒNG STUDIO
CHO CÁC SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN



Đại học Đà Lạt tổ chức 
livestream tư vấn mùa thi 

2021 tại phòng studio.

ỨNG DỤNG PHÒNG STUDIO
CHO CÁC SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN



ỨNG DỰNG PHÒNG STUDIO
TỔ CHỨC DẠY TRỰC TUYẾN VIDEO-CONFERENCING

o Sử dụng trang thiết bị phần cứng sẵn có 
của studio để tổ chức những buổi dạy trực 
tuyến qua tính năng Video Conferencing 
của hệ thống Smart E-learning.

o Với lợi thế về không gian, ánh sáng chuẩn 
cho việc ghi hình, hệ thống micro chuyên 
dụng; màn hình LED tương tác thông minh 
& hệ thống mạng mạnh và ổn định giúp cho 
giảng viên thực hiện thông suốt bài giảng 
trực tuyến.

o Tính năng ghi lại buổi học trực tuyến của 
Hệ thống giúp tạo nguồn tài nguyên để có 
thể sử dụng lại, đóng góp vào kho bài giảng 
e-learning



THIẾT BỊ THU VÀ PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN 
ĐỘ NÉT CAO HD - KONZESYS

Thông qua thiết kế tích hợp, KZ-NP6000+ có
thể kết nối tối đa 7 thiết bị, chẳng hạn như máy
ảnh, máy tính hoặc các thiết bị khác với đầu ra
SDI, HDMI hoặc VGA. Ngoài ra, KZ-NP6000+
cũng có thể tương thích với các thiết bị hiện có
đã được lắp đặt trong lớp học hoặc trung tâm
đào tạo. Đối với khách hàng, việc nâng cấp lên
các giải pháp học tập / đào tạo thông minh sẽ
rất tiết kiệm.

KZ-NP6000+ là một hệ thống tiên tiến cho phép
ghi hình và truyền phát trực tiếp độ nét cao, hỗ
trợ đa tín hiệu đầu vào. Là giải pháp hoàn hảo và
không thể thiếu cho đào tạo trực tuyến.

Chế độ điều khiển đơn Chế độ điều khiển kép

Điều khiển và cấu hình camera Cấu hình chất lượng video


