FastViewer Instant Meeting

Günümüzün Konferans Odası
FastViewer ile Online Görüşmeler
Konferans, sunum ya da eğitimler…Herkesi bir araya getirmek,
hiç bu kadar kolay olmamıştı! FastViewer Instant Meeting ile
zamandan tasarruf edin, daha çabuk sonuçlar alın.
Sadece bir tuşa basarak, bilgisayarınızdaki içerikleri ya da
sunumları diger insanlar ile paylaşabilirsiniz -telefon
konferansları kadar basit.
Tek ihtiyacınız olan, bir bilgisayar ve bir internet ağına erişim!
FastViewer, iletişimi verimli kılan çok yönlü bir yazılımdır-Web
kamerası ile göz teması kurarak dökümanlarınız üzerinde
beraberce çalışabilir ya da son projeleriniz hakkında detaylı
inceleme ve tartışma arenasında grubunuzla beraber yer
alabilirsiniz.

Web Konferansları
Projeler, planlar ve fikirler üzerinde
beraber çalışma imkanı
Sunumlar
PowerPoint, taslaklar ya da öneriler
üzerinden çalışma ve değerlendirme
Seçenekleri

Eğitimler ve Web Seminerleri
Ürünler, çeşitli yazılım ve
uygulamalar ya da dijital öğrenme
materyallerini kullanma olanakları
Uzaktan Kontrol
İstenilen kişiye verilen özel
ayrıcalıklar
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Web Konferansları ve Takım Çalışmaları için Eksiksiz Çözüm
Verimli biçimde iletişim kurma ve düzgün bir iş
akışı sağlamak, iş dünyasındaki başarılı
firmalar için önemli bir kriterdir. Ancak bu
durumu korumaya çalışırken, firmalar,
seyahat masraflarından ve azımsanamayacak
bir vakit kaybından çalışanlarını, dolayısıyla
kendilerini kurtaramamaktadırlar.
Bu noktada, FastViewer Instant Meeting, sizin
dünya genelindeki konferans odanız olup
çıkıyor! Birkaç tıklama ile herhangi bir
lokasyondan, 100 katılımcıya kadar, moderator
olarak idare edebileceğiniz bir konferans
organize edebilirsiniz..
Instant Meeting, iş arkadaşlarınız, ortaklarınız
ve müşterileriniz ile online olarak çalışma alanı
ve iş birliği yaratmak için güvenli ve kolay bir
çözümdür.

• Online görüşmeler şimdi çok daha kolay!
• Uzak mesafelere rağmen, ekran paylaşımı
ile sunumlarda en iyi iletişimi sağlama

• Aynı anda hem görsel hem işitsel iletişim
kurma
• Dokümanlar üzerinde toplu çalışma
• Güvenli veri transferi
• Oturumları kaydetme imkanı
• Zaman kaybını ve seyahat masraflarını
azaltma

FastViewer Instant Meeting’in avantajlarını kullanın!

Siemens Kurumsal İletişim FastViewer’a Güveniyor!
»Web konferansı kullanımında, önde gelen bir

şirket olarak, FastViewer bizim için çok doğru bir
ortak. Bu işbirliği sayesinde, Unified
Communications çözümlerimizi kullananan
müşterilerimizin sadece bir tıkla web ve video
konferansı yapmalarını sağlayabiliyoruz. «
Jan Hickisch, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı
Siemens Kurumsal İletişim

Sadece bir tıkla, kullanıcılar kendi
ekranlarını müşterilere, ortaklara ya da iş
arkadaşlarına gösterebilir –istedikleri cihaz
ile istedikleri lokasyondan, ofislerinden
bile çıkmadan halledebilirler.
Bir satış için yapılan sunum, kısa bir
görüşme ya da yakın zamandaki bir raporu
düzenlemek gibi herhangi bir durum için
kullanabilirler.
Basit ve kullanımı kolaydır, kullanmak
için özel bir eğitime ihtiyaç duyulmaz.
Ayrıca FastViewer, bütün kullanıcıları için
en yüksek safhada güvenlik standardı
sunar.
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Fonksiyonlara Genel Bakış
Oturum Planlayıcı
Web konferans mı düzenlemek istiyorsunuz?
Oturumların konusunu, zamanını ve tahmini olarak
ne kadar süreceğine karar verin. Ardından bu
bilgileri, e-mail ile katılımcılarınıza gönderip, onları
bu oturuma davet edin.Sonrasında, günü ve saati
geldiğinde, katılımcılar konferansınıza bir link ile
ulaşım sağlayabilirler.
Uygulama Seçimi
Uygulama seçimi özelliği ile, oturuma katılan
kullanıcıların, hangi program ve uygulamaları
kullanabileceğine karar verirsiniz. Bu sayede emailleriniz gibi size özel bilgileri paylaşmanız
tehlikesini ortadan kaldırmış olursunuz.
Monitör Önizlemesi
Bu özellik ile oturum süresince katılımcılara nelerin
transfer edildiğini görebilirsiniz. Bilgisayarınıza
birden fazla monitör bağlı ise, tüm ya da sadece
seçtiğiniz monitörlerin paylaşılması sizin elinizde!

Dosya Panosu
Dosya panosu, büyük boyutlu dosyaları kolaylıkla
paylaşmanıza olanak sağlar. Bu panodaki her
doküman, bütün katılımcıların erişimine açıktır.

Whiteboard
Ofisinizde, sunumunuzda kullandığınız beyaz
panoları burada da kullanabildiğinizi hayal edin.
Katılımcılar, düşüncelerini bu pano(whiteboard)
üzerinden paylaşabilir, taslak çizimler , dizaynlar
yapabilir ve bu panoda ortak bir çalışma alanı
yaratabilirler. Her katılımcı, bu panoyu kendi
bilgisayarına kaydedebilmektedir.

Katılımcı Listesi
Katılımcı Listesi, oturumunuza katılan bütün kişileri
isimleri ile gösterir. Bu noktada, tüm ya da
belirlediğiniz katılımcılara farklı haklar verebilir, bu
hakları da oturum içinde herhangi bir zaman
diliminde düzenleyebilirsiniz.
IP Üzerinden Voice yoluyla Ses Transferi
Bu fonksiyon aktif edilirse, bütün katılımcılar
bilgisayarları üzerinden iletişim kurabilirler.
Oturumları Kaydetme
Her katılımcı, oturumları kaydedip ilerde gözden
geçirme fırsatına sahip olur.
Telefon Konferansı
Katılımcılar, konferansa sabit hatlı telefon ya da cep
telefonu üzerinden katılabilir.

Video
Web konferansını gerçekleştirirken katılımcıların jest
ve mimiklerini kaçırmak istemezsiniz, değil mi?
Bunun için Web kameranızı çalıştırmanız yeterli.

Sohbet
Görüşmeler sırasında, birçok katılımcının olduğu
konuşmalarda önemli sorular gözden kaçabilir.
Bunu önlemek için süregelen konuşmayı bölmeden
sorularınızı düzenleyip herkese iletebilirsiniz.
Dil Ayarları
Bu özellik ile FastViewer oturumları, kullandığınız
işletim sisteminin diline uyum sağlar. (DE, EN, FR,
IT, FR, NL, JP, GR, RU).

Web Kullanıcısı
Web kullanıcısı, FastViewer oturumlarına her
tarayıcıdan ulaşmanızı sağlar - akıllı telefonunuzdan
bile!
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Çalışma Yerinden Bağımsız Toplantılar,
Konferanslar, Demolar, Sunumlar…



Program indirme, kurma yok!



Güvenli Şifreleme Metodu



Geniş Kapsamlı Biçimde Oturumların Takibi



Kişiye Özel Fonksiyon ve Dizayn Uyarlamaları



TÜV sertifikalı



Uygulamalara Entegre Etme Seçenekleri(XMLRPC, COM ve ASP arayüzleri)
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