
 
 

A nyílt gondolkodásért!

OpenEDU program plusz -
nyílt forráskódú szoftvermegoldások
a közoktatásban

 

 

Mi is az OpenEDU program plusz? 

Az OpenEDU program a magyar állam és az ULX Nyílt Forráskódú 
Tanácsadó és Disztribúciós Kft között fennálló szerződés alapján 
létrejött ingyenes oktatási és általános szoftver- és szolgáltatás-
csomag. Az OpenEDU program plusz ezen csomag tartalmi 
szempontból és támogatási szolgáltatásaiban kibővített verziója.

Csatlakozzon az Önök intézménye 
is az OpenEDU programhoz!

A már programunkhoz tartozó közel félezer iskolához 
hasonlóan az Önök intézményének is lehetősége van 
csatlakozni és ingyenesen alkalmazni az iskolák és 
egyéb oktatási intézmények igényeinek figyelembe 
vételével kifejlesztett szoftvermegoldásokat és a 
hozzájuk kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat.

Mit jelent mindez?

Az OpenEDU program segítségével az oktatási intézmények lehetőséget kapnak 
folyamataik nyílt forráskódú, díjmentes rendszerek segítségével történő leegyszerű-
sítésére, gazdaságosabbá és emberközelibbé téve a napi munkavégzéshez elenged-
hetetlen számítógépes környezetet. 

Az OpenEDU programban részt vevő ügyfeleink nem-
csak hatékonyabb eszközökkel találkozhatnak infor-
matikai rendszerük használata közben, de a tantervek 
színesebbé tételével az oktatás eredményessége is 
jelentősen növelhető.



További információk:  www.sulix.hu

 

 

 

A              szoftvercsalád gyártója az ULX

Tanárok számára

- Órai és órán kívüli oktatás, felmérés, számonkérés, csoportos munka lehetőségét 
és ezek felügyeletét biztosítja. Egyszerűbb az elektronikus ellenőrzés és javítás, 
illetve a SuliX Learning fejlett e-learning megoldásai teszik érdekessé a napi felada-
tokat.
- A hivatalos érettségi-platformként alkalmazható SuliX Professional asztali 
operációs környezet egységesíti és koordinálja az intézményen belüli folyamatokat.
- A diákok és a tanárok képernyőinek megosztását, lezárását és teljes kontrollját tar-
talmazó ActiveClass rendszer segítségével a pedagógusok könnyebben kísérhetik 
figyelemmel és irányíthatják diákjaik munkáját.

Diákok számára

- Saját számítógépre is korlátozás nélkül telepíthető operációs rendszert és irodai 
programcsomagokat biztosít, így az iskolában már megszokott grafikus környezet-
ben végezhető el otthon a kiadott feladat.
- A telepített tanulást segítő programcsomagok segítségével lényegesen egyszerűbb 
év közben interaktívan tanulni, gyakorolni, dolgozatot írni, illetve érettségizni.
- Kiegészített multimédiás képességek és alkalmazások.

Rendszergazdák, informatikusok számára

- A SuliXerver képes weben keresztül távolról is könnyedén irányítható átfogó 
oktatási informatika infrastruktúrát megvalósítani a hálózattól a kliensekig.
- Intelligens csatlakozási megoldások.
- Folyamatos felhasználói és üzemeltetési segítségnyújtást, oktatást és igény 
esetén helyszíni telepítési lehetőséget is biztosít a csatlakozott intézményeknek.

Milyen alkalmazásokat és előnyöket nyújt az OpenEDU program plusz?

Az OpenEDU program pluszról, a csatlakozásról, az elérhető szoftvercsomagokról és 
alkalmazásokról további információt talál a www.sulix.hu/openedu weboldalon, 
illetve a SuliX termékek brossúráiban. 

Érdeklődését várjuk az info@openedu.hu címen és az (1) 450 0221-es tele-
fonszámon.

ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Telefon: +36 (1) 450 09 21  Fax: +36 (1) 330 56 71


