Transformando a Educação
O C3 é um servidor de conteúdo para escolas de
todos os tipos. Sua rede sem fio integrada, permite
que professores e alunos se conectem diretamente
ao C3 para acessar seus recursos e serviços, como
conteúdos digitais, vídeos, arquivos, lições e LMS.
Utilizando os recursos integrados do C3 o professor
pode facilmente adicionar novos conteúdos,
descarregar vídeos da Internet e preparar lições/
cursos, garantindo que esses recursos estarão sempre
disponíveis para todos os alunos (sem atrasos
causados pela lentidão ou ausência da Internet).

www.critical-links.com

C3 APPLIANCES

Características Técnicas

Especificações Técnicas do C3-C

Modelo C3-C

Dimensão

55 x 200 x 200 mm (sem antena)

Armazenamento

Opção com 500GB, 1TB ou 2TB HDD

Access Point WiFi Integrado

802.11 b/g/n/ac

Processador

Intel Celeron Dual-Core J1800 2.41GHz

Memoria RAM

4GB DDR3

Capacidade

50 usuários em simultâneo

Interface Ethernet RJ-45

LEARNING FEATURES

Aprendizagem

Repositório de Conteúdo Digital
Wikipedia local
Video Caching

Administrativas
Internet

ADMINISTRATION & MANAGEMENT

Suporta diversos tipos de conteúdos (PDF, vídeos, áudios, imagens, HTML, arquivos Office, etc)
Disponibiliza a enciclopédia wikipedia de maneira off-line
Permite descarregar o vídeos de uma página da internet através da sua URL

Conteúdo Pré-carregado

Os conteúdos desejados pelo cliente podem ser pré-carregados em fábrica, facilitando e minimizando os custos de instalação

Planejamento de Lições

Permite ao professor agregar vários conteúdos do repositório em uma lição

LMS Integrado
Rede e Domínio local

Remote
Management

1 porta WAN 10/100/1000 Mbps

Gestão de Usuários
Gestão de Perfis

Sistema de Gestão de Aprendizagem baseado no Moodle
Permite criar uma rede local e segura para alunos e professores com domínio local
Permite criar e gerenciar os usuários/perfis de acesso ao sistema
Suporta gestão de usuários por perfil, garantindo facilidade de Gestão. A solução já vem preconfigurada com perfis de administradores, professores, alunos e convidados

Customização da Interface
Pagina de Início
Roteador Internet
Internet Caching
Filtro de Navegação

Permite customizar a interface com o logotipo do cliente
Suporta a customização da página de início de cada perfil de usuário, permitindo criar páginas de
início específicas para administradores, professores, alunos e convidados
Controla e gerencia o tráfego Internet por perfil de usuário
Otimiza o uso de Internet através do cache da navegação HTTP e HTTPS)
Filtra os sites que os usuários tem acesso de acordo ao perfil, permitindo definir facilmente
políticas de navegação diferentes para administradores, professores e alunos

Firewall

Protege a rede local de ataques externos

C3 Cloud

Suporte a gestão e distribuição remota de conteúdos

Cloud VPN
Atualização pela Internet

Permite acesso remoto seguro ao C3 através de uma conexão VPN
As atualizações do sistema do C3 podem ser feitas diretamente da Internet

Para mais informações, entre em contato:

c3@critical-links.com

www.critical-links.com

