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TEACHING  ASSISTANT 
 

HYPAS APLIKACE, KTERÁ ZLEPŠÍ PROCES VYTVÁŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 

TESTŮ 

 
 

VÝHODY: 
 

 Zjednodušení jednotlivých kroků výroby testů 

 Oprava, ohodnocení a reporty testů v několika minutách 

 Vhodné pro testy, která mají formu otázky s výběrem odpovědi až z 8 možností (multiple-choice 

test) 

 Okamžité a přesné výsledky 

 Zasílání výsledků e-mailem 

 Možný export do souboru 

 Vyvarování se chyb způsobených lidským faktorem 

 Maximalizace úspor pro organizace 

 Instalace na existující A3 nebo A4 zařízení KYOCERA s platformou HyPAS 

 Minimální zatížení pro IT – není nutná instalace na server nebo propojení s počítačem 

 Může být použito v kombinaci s tiskovým řešením MyQ 

 Aplikace je dostupná v českém jazyce 
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Tisk testu a nastavení parametrů: Vytvořte a 
vytiskněte testy přímo na zařízení, bez nutnosti 
drahých předtištěných formulářů.  

Na USB nebo e-mailem: Vyberte si, zda chcete 
výsledky vytisknout, uložit na USB nebo poslat e-
mailem.  

 

Automatické hodnocení: Naskenujte záznamové 
archy s vyplněným odpovědním klíčem a získejte 
známku pro každého studenta. 

 

Ochrana dat: Všechna data jsou po ohodnocení 
testu a po ukončení aplikace automaticky 
smazána ze zařízení.  

 

Reporty: Získejte souhrnné vyhodnocení testů a 
individuální vyhodnocení testů, které zahrnuje 
grafy, histogramy a statistiky. 

 

PC není vyžadováno: Aplikace nevyžaduje 
počítač. 

 

 

SPECIFIKACE: 
 
Teaching Assistant zajistí všechny kroky od přípravy 
k vyhodnocení testů, na učitele zbyde pouze vypracovat 
otázky. Při výrobě testů zadá učitel pouze počet otázek, 
počet možných odpovědí a počet žáků. Po vyplnění testů, 
učitel vloží testy spolu s odpovědním klíčem do zařízení a 
aplikace je sama vyhodnotí podle zvolených parametrů. 
Učitel si může výsledky vytisknout, zaslat e-mailem nebo 
uložit na USB. Zároveň aplikace vytvoří i různé grafy a 
srovnání jako 10 nejtěžších a 10 nejlehčích otázek.  

Záznamové archy: 
 
Záznamové archy (Bubble-sheet) jsou 
standardizované archy používané při 
testech s výběrem z více možností 
(Multiple-choice test). Každý řádek 
odpovídá jedné otázce (1, 2, 3 …) s možným 
počtem odpovědí (a, b, c, d…), může být až 
8 možností odpovědi.  Studenti musí 
označit správnou odpověď vybarvením 
pole. 

 

Podporované stroje: 
 
Aplikace podporuje stroje KYOCERA s technologií HyPAS: 
 
Barevné MFP: 

 TASKalfa 7551ci / 6551ci / 5551ci / 4551ci / 3551ci / 
3051ci / 2551ci 

 FS-C8525MFP/ FS-C8520MFP 

 ECOSYS M2026cidn / M2526cidn 
 

Černobílé MFP: 

 TASKalfa 8001i / 6501i / 5501i / 4501i / 3501i / 3510i / 
3010i 

 FS-6530MFP/ FS-6525MFP 

 ECOSYS M3040idn / M3540idn / M3550idn / M3560idn 

  

 
Pro více informací o aplikaci TEACHING ASSISTANT kontaktujte svého obchodního zástupce značky KYOCERA.  
 


