Meet

VİDEO KONFERANS

Video Konferans Platformu
ODAK Meet, güvenli çevrimiçi video konferans oluşturmanızı ve gerçekleştirmenizi sağlar. Herkesin
kullanabileceği özellikte olan ODAK Meet, farklı dillerde ara yüzüyle farklı bölgelerde kullanıma uygundur.

Ses - Video – Mesaj
Video konferansta anlık mesajlaşma
uygulamasıyla, toplantının notlarının
alınması mümkündür. Ses ve görüntü
gecikme yaşanmadan kaliteli şekilde
paylaşılır.

Dosya paylaşımı
Toplantıda dileyen kişi dosya
paylaşımını ekran üzerinden yapabilir.
Sesler birbirine karışmadan, yüz
yüzeymiş gibi ekran paylaşımıyla
toplantı gerçekleştirilir.

Özellikler
• Farklı bölgelerde olsanız bile ekiple güvenli ve akıcı toplantı
imkanı sağlar.
• Gizlilik kurallarına uyar.
• Lobi özelliği ile toplantıya katılım, zamanlama açısından da
kontrol edilebilir.
• Toplantı davetini, kısa yolla farklı programlar aracılığıyla iletebilir.
• Toplantılara parola ekleme özelliği ile gizlilik seviyesi yükseltilir.
• Toplantıları kayıt etme özelliği vardır.
• Toplantı Youtube hesaplarından canlı yayın yapılabilir ya da
toplantı bitiminde Youtube hesaplarından yayınlanabilir.
• Çoklu konferans özelliği vardır.
• Çok platformlu ses, video konferans ve anlık mesajlaşma
uygulamalarını kapsar.
• Kurum, oda ve toplantı bazında güvenli anahtar üretme ve
kullanma özelliğine sahiptir.
• Ses ve görüntü aktarmada gecikme süresi yok denilecek kadar azdır.
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Avantajlar
• Kolay kurulum
• Ses ve video da kaliteli paylaşım
• MFA, Strong Authentication (Güçlü
Doğrulama)
• Kullanıcı dostu WEB tabanlı Grafik Ara
yüz, Modern Tasarım

“ODAK Meet” ile toplantı yapmak artık çok kolay!
Gizlilik kurallarına uyan ODAK Meet ile toplantılar güvenle ve aksaklık yaşanmadan gerçekleştirilir.

Toplantı daveti
ODAK Meet üzerinden, entegre çalışan e-posta vb
başka programlar aracılığıyla toplantı davetleri
gönderilir.

Toplantıya parolalı giriş
Toplantılar için moderator tarafından parola belirlenir
ve katılımcıların lobi alanına parola ile girişi yapılır.
Böylece gizlilik ve güvenlik üst seviyeye ulaşır.

Lobi uygulaması
Toplantılara davetli katılımcılar, toplantıya girmeden
lobide bekler. Moderatörün onayıyla toplantıya katılım
sağlanır.

Moderatör onayıyla giriş
Davetli katılımcılar, lobiye geldiklerinde moderatöre
talep gider. Moderatörün kişi ve mail bilgisiyle
gördüğü katılımcıyı kabulünden sonra davetli
toplantıya katılır.

Platform kullanıcı ayarları
Platform üzerinde kolayca, toplantı kaydı başlatılır.
Toplantı Youtube hesaplarında canlı yayınlanabileceği
gibi kaydı da Youtube hesaplarında paylaşılır.
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ODAK Meet Paketleri
ODAK Meet ile müşterilerimize ihtiyaçları olan paketleri farklı opsiyonlarla sunuyoruz.
ODAK Meet Modülleri

Basic

Ses – Video - Mesaj
Dosya Paylaşımı
Ekran Paylaşımı
Lobi Özelliği
Yetki Profilleri
Link Paylaşımıyla Davet
Şifreli Güvenli Katılım
Biyometri + Şifreli Güvenli Katılım
Toplantı Kayıt
Kişisel Mesaj
El Kaldırma
Arama Kalitesi ve Bant Genişliği Yönetimi
Uçtan Uca ek şifreleme
Özel Moderatör Yetki Düzenlemeleri
Arka Plan bulanıklaştırma
Kullanıcı İstatistikleri
Kısa Yol Desteği
Bilgi / Destek Tuşu

Professional
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Eklentiler
Web Kullanıcı Arayüzü
Çoklu Monitör Desteği
Mobil Uygulama
Okuyucu Lisans Desteği Döngüsü
O=Opsiyon: Müşterinin isteğine bağlıdır, S=Seçimli
S=Seçimli: Müşteri okuyucu sayısına göre seçmelidir.
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Desteklenen Tarayıcılar:

Desteklenen Mobil Cihazlar:

www.olcsancad.com

info@olcsancad.com

T: +90 (212) 216 5080

