
Віддалений клас 

1. Структура програмного забезпечення віддаленого класу. 
ПЗ видаленого класу складається з двох частин. Одна частина – це сервер 

“IntechRCServer” (сервер є окремою програмою). Інша частина – 

віддалений клас “RemoteClass” (ця частина вбудована у програму для 

письма на дошці  та підтримує створення/підключення до класів).  
 

2. Налаштування сервера.  
1). Оберіть потужній ПК з підключенням до інтернету для встановлення та 

роботи серверу . 

2). Дізнайтесь IP комп’ютера, на якому встановлено сервер, за допомогою таких 
кроків.   
Натисніть кнопку Пуск на вашому комп’ютері, введіть в пошуку програм і файлів 
команду “cmd” і потім натисніть ENTER для наступного кроку. 
Після попереднього кроку ви побачите командну строку. Введіть “IPCONFIG” і 
натисніть ENTER, щоб побачити IP-адресу вашого ПК.  
 

 Примітка: Ви можете використовувати один і той самий комп’ютер для 

встановлення сервера та створення віддаленого класу. Але для кращої 
роботи цієї функції ми радимо встановити сервер на потужний комп’ютер з 
хорошим підключенням до Інтернету, оскільки всі дані будуть передаватись 
через сервер по Інтернету.  
Іншими словами, ви можете встановити сервер та створити віддалений клас 
на одному комп’ютері. Для цього вам треба IntechRCserver на комп’ютер, що 
буде використовуватись для створення класів.  

 



 
 
3. Як користуватись віддаленим класом? 
1). Встановіть програму для письма на дошці на ваш ПК і потім запустіть ПЗ 
інтерактивної дошки подвійним кліком. Знайдіть функцію віддаленого класу 
(RemoteClass) на панелі інструментів, як показано на зображенні нижче.  

 

2). Натисніть на іконку  , після цього ви зможете створити віддалений клас, 
задіявши інший комп’ютер, і таким чином ви зможете транслювати відео, 
зображення, звук або екран всім учасникам курсу.  

3). Потім знову натисніть на іконку , і ви побачите наступне вікно для 
створення віддаленого класу.  
 

 
 
4). Після кроку 3 перейдіть до наступного кроку, показаного нижче.  



 

 
4. Як підключитись до віддаленого класу? 
1). Переконайтесь, що на комп’ютерах, що треба підключити до віддаленого 
класу, встановлено програмне забезпечення інтерактивної дошки 
2). Відповідно до третього пункту створення віддаленого класу, на комп’ютерах в 
інших кабінетах, які ви хочете підключити до віддаленого класу, має бути 

встановлено ПЗ інтерактивної дошки, а також активовано функцію на 
панелі інструментів.  

 
 
Натисніть на кнопку, що відкрити вікно віддаленого класу та підключитись, як 
показано нижче.  
 

 
 
3). Після підключення до віддаленого класу, у всіх класних кімнатах має бути 
видно дії віддаленого класу, зображення, відео, аудіо тощо. Якщо у комп’ютера 
є камера, можна транслювати також те, що вона знімає.  



Примітка: тільки комп’ютери, підключені до віддаленого класу, можуть 

бачити дії та отримувати зображення та звук від комп’ютера, на якому 
було створено клас. Але комп’ютер, що створив віддалений клас, не 
може бачити дії та медіа-контент з комп’ютерів, підключених до класу.  
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