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FREE_Serwer
Szkolny serwer dla pracowni informatycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU
• wsparcie  LTS – 5 lat dla poprawek bezpieczeństwa 

• dokumentacja – system jest ciągle unowocześniany, dla użytkowników

dokumentacja administracyjna

• ODPRONY  na  Ransomware  i  wirusy –  na  systemie  nie  działają

wirusy znane z Windows

• nieograniczona liczba kont – obsługa dowolnej liczby kont uczniów

• zarządzanie klasą – zintegrowane oprogramowanie nadzoru terminali

• pełne  oprogramowanie  edukacyjne –  wszystko,  co  niezbędne  dla

realizacji nowej podstawy programowej

 
 

LEGALNE
OPROGRAMOWANIE

zgodne z nową
Podstawą Programową

Licencje GPL i pochodne dają możliwości wykorzystywania systemu
bez żadnych ograniczeń prawnych.

Dotyczy to rozwiązania Linux

WSPARCIE TECHNICZNE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
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GŁÓWNE  FUNKCJE SYSTEMU

SYSTEM KONTROLI STACJI UCZNIÓW
• zdalny podgląd i kontrola komputerach
• możliwość blokady monitora, wyłączenia komputera
• możliwość  uruchamiania  zdalnego  określonych  stron  WWW  w  trybie

tylko jednego okna przeglądarki (kiosk mode)

ZARZĄDZANIE KONTAMI UCZNIOWSKIMI
• nauczyciel zarządzający ma wgląd we wszystkie pliki uczniów
• uczniowie mają wgląd w osobiste pliki (własny katalog domowy)
• możliwość tworzenia kont dla całych klas automatycznie po podaniu

nazwy klasy i ilości uczniów
• uczeń ma możliwość samodzielnej zmiany własnego hasła
• możliwość  kasowania  całych  klas  z  wszystkimi  plikami  wewnątrz

katalogów domowych 

TERMINALE BEZDYSKOWE
• niski pobór prądu (ok 20W) i oszczędność miejsca
• złącza VGA + HDMI – dowolne monitory
• mocowanie VESA – standard przemysłowy w monitorach LCD
• 4 porty USB (2 x USB 3.0), Złącza audio, Gigabit Ethernet

OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE
• pełny pakiet Libre Office 5 (edytor, arkusz, prezentacje, bazy danych)

• środowiska do nauki programowania:
◦ Python, C, C++, Java, PHP, LOGO, JavaScript, HTML

• gry edukacyjne:
◦ Szachy, Mahjong, Go, Neverball, Numpty Physics

• oprogramowanie edukacyjne:
◦ Colobot (robotyka), Geogebra (matematyka), Marble (geografia)

Dodatkowo:
• Minetest – serwer i klient analogiczny do Minecraft, pozwala w szkole tworzyć nadzorowaną grę 
• RobotGame – środowisko walki robotów o sztucznej inteligencji w języku Python
• Robotyka – oprogramowanie dla Robotów: EDISON, Mbot, Lofi, OzoBot, Laby, AbiDuino ….
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Epoptes – system zarządzania i kontroli stanowisk uczniowskich.

Dzięki Epoptes można w każdej chwili podejrzeć zdalny ekran, jak również pomóc – czyli przejąć
całkowitą kontrolę nad zdalnym terminalem. Można także:

• wysłać komunikat na ekran ucznia lub grupy uczniów
• wyłączyć lub zresetować zdalny terminal
• zablokować terminal (kiedy wymaga się skupienia na nauczycielu)
• zdalnie uruchomić żądaną aplikację (np. przeglądarkę z określonym adresem strony internetowej

lub arkusz kalkulacyjny)
• pokazać ekran nauczyciela na terminalach

Epoptes ma interfejs w języku polskim, jest rozwijany i ulepszany

nie ma żadnych ograniczeń ilości użytkowników

działa od razu z każdym terminalem podłączonym do serwera.
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Programowanie i nauka – różne aplikacje dostępne za darmo.

W nauce informatyki niezbędna jest nauka algorytmiki i matematyki – FREE_Serwer udostępnia od razu
wiele środowisk, m.in.:

• Scratch, SNAP, Baltie, Reeborg Robot – znane środowiska do programowania wizualnego
• CodeBlocks, Eclipse – środowiska dopuszczone do matury z informatyki
• LOGO, Python, R, C++, Pascal – języki programowania i środowiska IDE
• Pinta, pySioGame – aplikacja do rysowania i różnych ćwiczeń
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Oprogramowanie biurowe, edukacyjne - dostępne dla uczniów.

W  systemie  FREE_Serwer  dostępnych  jest  ponad  80  000  (osiemdziesiąt  tysięcy)  aplikacji.  Przede
wszystkim pełny pakiet  Libre Office, darmowy i legalny, dopuszczony do stosowania na egzaminach
maturalnych, zawierający:

• Writer – Edytor tekstów
• Calc – Arkusz kalkulacyjny
• Impress – Aplikacja do prezentacji
• Base – Aplikacja do baz danych

Ponadto  w  systemie  znajdują  się  aplikacje  niezbędne  do  realizowania  pełnej  podstawy
programowej  z  informatyki  (TIK):  edytor  graficzny,  oprogramowanie  do  nieliniowej  obróbki  wideo,
oprogramowanie do edycji dźwięków, oprogramowanie do komunikacji poprzez sieć (IRC, Gadu, ICQ,
IpTux),  oprogramowanie  do  poczty  elektronicznej,  FTP,  WWW.  Zainstalowane  są  też  aplikacje
wspomagające z muzyki (edytor nut), chemii (wizualizacja molekuł), matematyki (Geogebra), geografii
(wirtualny atlas i globus), edukacji wczesnoszkolnej (Gcompris czy pySioGame).

Dla nauczyciela dostępne jest środowisko VirtualBox – umożliwia ono uruchamianie innych systemów
wewnątrz FREE_Serwer, np. Microsoft Windows czy MacOS, dla zademonstrowania różnorodności w
informatyce.
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OpenDNS – system kontroli treści zgodny z Art. 27 Prawa Ośw.

OpenDNS oferuje  standardowo
filtry  treści  oparte  o  różne  kategorie
stron:  agresja,  pornografia,  sieci
społecznościowe, hazard. Administrator
może również zdefiniować specyficzne
adresy stron internetowych,  które będą
blokowane.  W  ten  sposób  ma  wolną
rękę w kreowaniu specyficznych polityk
bezpieczeństwa.  Blokowanie  odbywa
się  na  poziomie  nazwy  domeny,
zarówno  w  przypadku  zwykłego  jak  i
szyfrowanego ruchu. 

ABIX  w  ramach  instalacji  może
skonfigurować  system  tak,  aby
korzystał on z tych funkcjonalności.

Jest  to  usługa  dodatkowa,  nie  ma  ona
wpływu  na  bezpośrednie  działanie
pracowni.

UWAGA! 

OpenDNS to usługa, która jest bezpłatna, jednak utrzymywana jest przez firmę CISCO – należy więc
mieć  na  uwadze,  że  istnienie  tej  usługi  jest  zależne  od  korporacji  i  firma  ABIX  nie  bierze
odpowiedzialności za jej działanie.
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Microsoft Office 365 – za darmo dla całej instytucji.

Ulepsz  współpracę  w klasie  i  szkole  za  pomocą  bezpłatnych  narzędzi.  Całkowicie  bezpłatna  wersja
pakietu Office oferująca obsługę poczty e-mail  i konferencji  wideo oraz integrację z pocztą głosową,
dostosowane centrum do pracy zespołowej na zajęciach za pomocą aplikacji Microsoft Teams, narzędzia
do zapewniania zgodności i ochronę informacji.

Dostęp do następujących aplikacji w trybie online :

Outlook Word Excel PowerPoint OneNote

• Klasyczna wersja programu OneNote
• Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i 

aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
• Notesy zajęć i notesy dla personelu
• Grupy PLC (Professional Learning Community)
• Kwizy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
• Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
• Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i 

witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
• Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
• Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 50 GB 
• Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi 

OneDrive 
• Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
• Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów 

prawa
• Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

Uwaga!
Podczas wdrożenia możemy również skonfigurować Państwu domenę do Microsoft Office 365

On-line. Jest to usługa dodatkowo płatna i wiąże się z koniecznością rejestrowania domeny internetowej
dla  szkoły  (zapewniamy taką  domenę,  na 1  rok bez  opłat,  potem średnia  opłata  to  200 zł  rocznie).
Użytkowanie chmury MS-Office jest darmowe (na dzień składania oferty firma Microsoft nie pobiera
opłat za użytkowanie).
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