شرکت شایستگان پویا سیستم پارس )شماره ثبت(۲۰۸۶۳ :

انتخاب اول تاﻻر مشاهیر جهان ،آموزش الکترونیک )کﻼس مجازی آنﻼین(
https://www.2elearning.com/news/top-stories/item/57092-2018-hall-of-fame-honors-two-inductees

ویژگیها و امکانات بی نظیر وب کنفرانس )وبینار(
سازگاری کامل با انواع سیستم عامل و کلیه مرورگرها:

Runs on Windows, Mac and Linux via Flash

امکان ارسال تصویر با کیفیت بصورت HD 720p Video
قابلیت کار در محیط وب از طریق مرورگر Enable HTML client for participants
بدون نیاز به نصب هرگونه نرم افزار اضافه در نسخه  ۱۰برای شرکت کنندگان
قابلیت نصب و راه اندازی بر سرور های اختصاصی داخل کشور
قابلیت کار در شبکه های داخلی )بدون دسترسی به اینترنت(
نصب ،بروزرسانی) (Updateو ارتقاء) (Upgradeاز راه دور )(Remote RDP

با نگهداری و پشتیبانی  ٢٤ساعته و مستقیم در ایران )بدون نگرانی از تحریم ها(
قابلیت تغ ر در محتوا ،چیدمان منوها و ابزارها  ،فارسی سازی
قابلیت سفارشی کردن و اضافه نمودن امکانات جدید )بروز رسانی(
قابلیت ارائه ماژول جهت بکارگیری در سامانه های دیگر )(API
قابلیت کار و ارائه سرویس در اینترانت ملی ایران
به اشتراک گذاری صفحه)ِ (screen sharingبر اساس انتخاب مدیر :

پنجره ای  Windowsیا نرم افزاری  Applicationیا کل دسکتاپ Desktop
قابلیت کنترل از راه دور ) (Remote Desktopصفحات کلیه کاربران
وایت برد هوشمند با ابزار مختلف و دسترسی به ﻻیه ها
نشانگر وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت و عﻼئم مختلف توسط کاربران
حفاظت باﻻی اطﻼعات )(128 bit SSL encryption
استفاده فرمتهای فشرده سازی برای ارائه تصویر با کیفیت باﻻ
قابلیت به نمایش گذاری  SWF, PPT , FLY , JPG, PDFو ...
امکان ویرایش هدر  ،تغ ر نام پوسته ها به فارسی و درج لوگو
ارائه محیط مخفی و اختصاصی ویژه مدیران )غیر قابل مشاهده توسط شرکت کنندگان(
قابلیت فعال یا غیر فعال کردن مشاهده نشانگر موس
قابلیت استفاده از قلم نوری در وایت برد
کنترل دستی و یا هوشمند پهنای باند جهت کﻼس مجازی و دسترسی افراد
امکان ضبط کلیه جلسات و تفکیک چت در هنگام تبدیل به فرمت  MP4با کیفیت FHD
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شرکت شایستگان پویا سیستم پارس )شماره ثبت(۲۰۸۶۳ :
امکان مشاهده جلسات ضبط شده بصورت برخط ) (Onlineدر لحظه اتمام کﻼس مجازی
سطح بندی و اعمال کنترل به منظور حضور در کﻼس و اجازه صحبت کردن و یا ارائه گزارش
ارسال نام کاربری و لینک کﻼس بصورت خودکار جهت ورود به کﻼس )ایمیل(
امکان شرکت از طریق موبایل  ،تبلت و آندروید

)(Mobile apps for iOS, Android and Blackberry

امکان بخش فرمتهای مختلف صوتی و تصویری )فیلم و (MP3
امکان ثبت نام گروهی از طریق فایل اکسل
امکان ایجاد پرسش و پاسخ بصورت خصوصی و عمومی )(Q&A
امکان دریافت ) (Downloadمحتوای ضبط شده
مشاهده لیست کاربران حاضر در سامانه
عدم محدودیت در تعر یف کاربران و ایجاد سطح بندی در چندین دسته مختلف
پذیرش ظرفیت تعداد باﻻی کاربران جهت وبینار  ،کارگاه آموزشی )سمینار( و ...
قفل کردن جلسه و جلوگیری از ورود دیگر کاربران
امکان گرفتن اجازه صحبت و یا اخراج کاربران
امکان برگزاری نظر سنجی ) (Pollرای گیری آنﻼین و نمایش زنده نتیجه بصورت نمودار
امکان به اشتراک گذاشتن انواع فایل )(… ,.exe , .rar , .zip
ارسال پيام خصوصي بين مدیر و کاربران )(Chat
امکان ارسال تصاویر همزمان به تعداد دلخواه )نامحدود( و چیدمان مختلف
پشتیبانی از پروتکل ) SAML-2به کارگیری رمزنگاری برای امنیت داده(
محیط کاربر پسند ،ساده و آسان )(User friendly
امکان در یافت خودکار فایل افزونه  Add-inاز طر یق لینک مستقیم
برگزار ی جلسات مجاز ی ،وبینارها ،کارگاههای آموزشی و دوره ها بصورت نامحدود

در چندین کﻼس بصورت همزمان آنﻼین )با امکان آرشیو جداگانه(
امتیاز کل






















١٠٠/١٠٠

*نرم افزار وب کنفرانس ادوبی کانکت برای چندمین سال متوالی برنده بهتر ین کﻼس درس مجاز ی در دنیا شناخته شد.

https://blogs.adobe.com/adobeconnect/2018/12/adobe-products-inducted-in-to-the-2018-elearning-hall-of-fame.html
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