Giới thiệu

Victoria là một nền tảng B2B hỗ trợ giáo dục từ xa. Nền
tảng Victoria trao quyền cho các trường học, cơ sở
giáo dục trên toàn cầu xây dựng một hệ thống dạy và
học từ xa trong thời gian thực bằng công nghệ viễn
thông tiên tiến nhất thế giới. Những tính năng công
nghệ nổi bật trên nền tảng này được thiết kế để các
giảng viên và học sinh có được những trải nghiệm
giáo dục như thực tế: học nhóm trực tuyến, tương tác
trực tiếp trên màn hình (nhắn tin, viết tay trên thiết bị,
ghi chú tài liệu), khuyến khích trao đổi kiến thức và
chia sẻ tài liệu.

Sứ mệnh của chúng tôi là xoá bỏ khoảng cách trong
việc đào tạo từ xa, cung cấp những giải pháp giáo dục
hiệu quả, tiện lợi và tiết kiệm cho tất cả mọi người trên
toàn thế giới.

tính năng chính

Cuộc gọi thoại và gọi
video chất lượng cao

Khả năng giao tiếp tương tác 

hai chiều

Âm thanh chất lượng tốt và video HD
đem lại trải nghiệm học hứng thú
hơn. Đó là lý do chúng tôi cung cấp
chất lượng đường truyền cao nhất
cho mọi cuộc gọi thoại và video, ngay
cả khi sử dụng mạng 3G.

Khám phá vô số tính năng mô phỏng
môi trường dạy học trực tiếp, với các
công cụ tương tác hai chiều như
vẽ/viết tự do, đánh dấu, chú thích
trên tài liệu và nhiều tính năng tiện
lợi hơn thế nữa.


nhắn tin trực tiếp

N

hắn tin trực tiếp cho giáo viên trong
khung trò chuyện cùng lúc với gọi video,
thực hiện thao tác "kéo" và "thả" lên
bảng nhằm tiết kiệm thời gian viết tay
trong khi học.

N

chia sẻ màn hình
tương tác
àn hình tương tác hai chiều cho
phép giáo viên và học sinh cùng
nhau sử dụng và chỉnh sửa trực
tiếp trên trình duyệt website, tài
liệu, bài thuyết trình và dữ liệu
trực tuyến.

M

ền tảng hỗ trợ đa thiết bị

Hỗ trợ phát sóng bài học trên hơn
100 thiết bị điện tử nhằm giúp học
viên trên toàn thế giới tiếp cận kho
tàng tri thức dễ dàng hơn.

Vui lòng nhấn vào đây để xem video giới thiệu về những lợi ích của giảng viên và học sinh khi sử dụng hệ thống giảng dạy từ
xa bằng phương pháp học nhóm và tương tác hai chiều trên nền tảng Victoria.

Đối tác của chúng tôi

Đại học Sư phạm Quốc Gia
Đài Loan

Trường Đại học Fulbright
Việt Nam

Trường đại học danh giá
hàng đầu tại Đài Loan

Trường đại học Fulbright
danh tiếng thế giới

Hệ Thống Giáo dục hàng đầu
tại Philippines

Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên TP.HCM

Tổ chức giáo dục hàng
đầu tại Philippines

Liên hệ:

Mộ

t trong những trường
đại học ưu tú nhất 

Việt Nam

https://victoria.beowulfchain.com/

Đại học Quốc gia TP.HCM

l

Trường đại học chất
ượng cao hàng đầu tại
Việt Nam

Đại học Bình Dương

Trường đại học danh tiếng
với hơn 13,000 sinh viên

contact@beowulfchain.com


