
Rok szkolny trwa dalej - dzięki wideorozmowie!
Bezpośrednio w przeglądarce na komputerze i telefonie



Nauczyciele dają lekcję poprzez wideorozmowę na 
żywo. Gotowy do użycia w 5 minut

Ustaw konto szkoły

Zaproś nauczycieli

Stwórz czat dla swojej klasy

Wyślij link uczniom

Zacznij lekcję



Vicodo w prosty sposób pomaga szkołom i 
placówkom edukacyjnym

Zaproszenie
Zaproś swoich uczniów na 
zdalne zajęcia poprzez link.
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Wideorozmowa
Nauczyciele mają możliwość zarówno 
wideorozmowy jak i tylko rozmowy audio. Uczniowie 
biernie uczestniczą w zajęciach - słuchają i 
obserwują, nie są jednak widoczni ani nie muszą 
mieć włączonej opcji audio.

Czat
Uczniowie mogą wysyłać 
nauczycielom pytania i 
otrzymywać pliki poprzez czat.
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Zacznij od zaraz
Bezpiecznie i skutecznie

Zalety Vicodo

Nie wymaga oprogramowania czy 
aplikacji mobilnej

Aplikacja w przeglądarce 
internetowej

Całkowicie kompatybilna z 
urządzeniami mobilnymi 

Europejskie centra danych

Łatwy i bezpieczny czat i 
wideorozmowa 

Intuicyjny interfejs użytkownika

Archiwizacja i wymiana plików

Tylko nauczyciel jest widoczny

Wiadomości tekstowe mogą być 
wysyłane bezpośrednio do 
nauczyciela 



Gotowy do użycia od zaraz

Bezpośrednio w przeglądarce. Na 
komputerze i telefonie.

         Bez potrzeby instalacji oprogramowania.
         

         Bez potrzeby rejestracji ucznia. 
         Nauczyciel zaprasza uczniów poprzez 
         wysłanie linku.  



Porównanie Vicodo do innych narzędzi na rynku
Vicodo Skype Zoom WebEX WhatsApp

Nauczyciele nie muszą instalować oprogramowania TAK - - - -

Uczniowie nie muszą instalować oprogramowania 
czy aplikacji TAK - - TAK -

Uczeń nie musi się rejestrować TAK - TAK TAK -

Jeden ekran - wielu słuchaczy TAK - - TAK -

Nagrywanie rozmów TAK TAK TAK TAK -

Tworzenie spotkań TAK - TAK TAK -

Tworzenie i automatyczne zapisywanie zrzutów 
ekranu TAK TAK - - -

Możliwość brandingu zaproszeń i okien czatu TAK - - - -

Skorzystaj z naszego API, aby zintegrować Vicodo z 
twoim obecnym procesem pracy TAK - TAK TAK -



Wysokie standardy bezpieczeństwa

Bezpieczne przechowywanie danych

Szyfrowanie typu end-to-end

Certyfikat SSL

Wysoka skalowalność

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO



Jeden system - niekończące się możliwości 

Vicodo

Mood Up sp. z o.o.
ul. Floriana Stablewskiego 47 lok. 4-12
60-213 Poznań

Telefon: +48 694 196 910 
E-Mail: biuro@vicodo.com


