KONFERENČNÍ IT SYSTÉMY
Aplikace pro mobilní zařízení
Mobilní aplikace/microsite EasyEvent – obsahuje program konference, základní informace o akci,
branding dle přání klienta, hlasování, dotazy řečníkům, ankety, dotazníky, zpětnou vazbu a rychlé
zprávy o změnách během akce. EasyEvent umožňuje i pohodlnou registraci a rychlý check-in hostů.
Mobilní aplikace gCon
Konferenční systémy
Systém pro správu prezentací (PMS) – centralizovaný sběr a úprava prezentací a jejich odbavení ve
více konferenčních sálech
Registrace účastníků – služba registrace účastníků přes webové rozhraní, microsite
Elektronické vstupenky – tištěné nebo QR kódy
Elektronický poster
Časomíra pro řečníky
Sběr statistických dat – sběr dat získaných od účastníků připojených k naší síti, reporting
Infrastruktura
Vysokorychlostní připojení k internetu – dočasné připojení lokace k internetu
Instalace místní sítě pro konferenční systémy
Xirrus – WiFi Router velkokapacitní
TP-Link – WiFi Router standard

WEB STREAMING
Zpracování, záznam a přenos videosignálu on–line na internet
Wirecast – zařízení pro záznam nebo živé vysílání obrazu a zvuku přes Youtube kanál
Wirecast - titulkovač – nadstavba systému wirecast pro titulkování
Blackmagic web presenter – zařízení, které převede signál HDMI nebo SDI na web kameru
Mediasite – zařízení pro off–line záznam konferencí
Korektura záznamu Mediasite
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TELE/VIDEOKONFERENČNÍ TECHNIKA
Telekonferenční systém
Soundstation Premier – telekonferenční zařízení pro max. 5 osob, možnost připojení 2 mikrofonů
Soundstation VTX 1000 – telekonferenční zařízení s možností připojení do audio systému
Kompaktní videokonferenční systém
Tandberg 550 MXP – videokonferenční zařízení
Polycom VSX 7000S – videokonferenční zařízení
Polycom Group 700 – videokonferenční zařízení
Tandberg C20 – videokonferenční zařízení
Tandberg C40 – videokonferenční zařízení

PREZENTAČNÍ DOPLŇKY
Časomíra, laser. ukazovátka, ovládání prezentací, apod.
Časomíra – odečítač času prezentátora
Časomíra s velkým displejem – digitální displej s číslicemi,
výška číslice je 10cm, volitelně režim klasických hodin
Prezenter – bezdrátové ovládání prezentace
Cue light – bezdrátové ovládání prezentace až pro 4 PC
Laserové ukazovátko zelené
Elektronické ukazovátko a prezenter – ukazovátko pro LED stěny a ovládání prezentace v jednom
Teleprompter 17“ a 24“ (“Autocue”) – čtecí zařízení se zrcadlem a monitorem
Kamerový set pro Teleprompter – adaptér pro uchycení zrcadla na kameru
Flipcharty a příslušenství
Flipchart s papírem – standard, 25 listů
Flipchart / pinboard – flipchart z jedné strany, pinboard z druhé
Papíry pro flipchart – 25 listů
Papíry pro flipchart – 100 listů
Popisovače pro flipchart – 4 barevné popisovače
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