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MiniMeeting - Online meeting és webinárium rendszer
Mi a MiniMeeting, mit nyújthat Neked
A MiniMeeting olyan internetes felület (minimeeting.hu), mely számodra és/vagy vállakozásod részére kínál
lehetőséget az üzleti megbeszélések, webináriumok szervezéséhez és lebonyolításához. Rendszerünk használatával
könnyedén ütemezheted ezen eseményeket, szabályozhatod hogy kik számára teszed hozzáférhetővé azt, valamint a
vituális terem lehetőségeit kihasználva (webkamera megosztás, mikrofon kapcsolat, prezentáció feltöltési lehetőség)
színvonalas és modern keretek között kommunikálhattok.

Esemény szervezés 3 lépésben
Saját szervező rendszeredben gyorsan, hatékonyan kezelheted mettingjeid, webináriumaid. Új esemény
felvételevél meghatározhatod annak időpontját, kapcsolódó információk megadásával összefoglalhatod céljait,
tematikáját. Ezt követően Te határozod meg, hogy kiket hívsz meg. Számukra egyedi belépőkód biztosítja a
hozzáférést, mely meghívó formájában közvetlenül a felületről küldhető ki. Harmadik lépésben nincs is más
tennivaló mint a megadott időpontban a személyes belépőkóddal csatlakozni az eseményhez.

A megjelenés fontos...
erre is gondoltunk.Arculatodhoz igazítható kapu oldalon fogadhatod meghívottjaidat. Saját logód vagy proﬁlképeddel,
valamint választott háttérképpel teheted egyedivé azt a landing oldalt (kapu) melyre résztvevőidet irányítjuk.
Webináriumaid számára tematikus oldalt is létrehozhatsz, megjelenítve annak leírását a témához köthető vizuális
elemekkel. E csipetnyi marketing célú lehetőség révén hírlevedben facebook oldaladon vagy saját weboldaladon is
megoszthatod az általad szervezett webináriumok összefoglalóját.

A szervezésen túl, ismerd meg a virtuális terem funkcióit is
A rendszerhez integrált konferencia szoftver (BigBlueButton) tartalmazza mindazon funkciókat melyek szükségessek
lehetnek számotokra. Támogatott a valós idejű webkamera megosztás és mikrofonon keresztüli hangkapcsolat. A
perezentációs lehetőséget a pdf alapú dokumentumegjelenítés, a "rajztábla" és mutató eszköz biztosítják. A
résztvevők - a mikrofon mellett - közös illetve privát chat-en is kommunikálhatnak egymással.

A MiniMeeting rendszer használatához az alábbiak szükségesek
• regisztráció a minimeeting.hu oldalon
• internetkapcsolat és böngészőprogram (Firefox, Chrome, Explorer)
• Adobe Flash Player
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Biztosan megﬁzethető...
Ingyenes? Igen, rendszerünk díjmentesen használható, teljes funkcionalitás mellett eseményenként
maximum 5+1 résztvevővel (5 meghívott + 1 előadó).

Egyedi igények megnövelt teljesítmény
Ha nagyobb létszámú eseményket szerveznél, BUSINESS jellegű felhasználás keretében erre is kínálunk lehetőséget,
vagy akár saját konferencia rendszert is készíthetünk számodra. Tájékozódj honlapunkon, vagy vedd fel velünk a
kapcsolatot.

Még egy kis információ
A MiniMeeting rendszer fejlesztője és üzemeltetője:
CETI Network Kft.
Mezőberény
A felhasználással kapcsolatos feltételek, nyilatkozatok:
www.minimeeting.hu/felhasznalasi-feltetelek

Elérhetőségeink
Telefon: 06 20 800 2040
Email: hello@minimeeting.hu
Web: www.minimeeting.hu
Facebook:
www.facebook.com/minimeeting.hu

