ARNESOVE SPLETNE
KONFERENCE VOX
OMOGOČAJO

SPLETNE

KONFERENCE

VOX
še nikoli tako lahko

• uporabnikom iz izobraževalne in raziskovalne sfere
enostavno in učinkovito video komunikacijo in sodelovanje
na daljavo
• izmenjavo žive slike (video) in zvoka (avdio) enega ali več
uporabnikov
• prikaz lastnega računalniškega namizja in aplikacij ostalim
sodelujočim v spletni konferenci
• upravljanje z aplikacijami in namizjem drugih uporabnikov,
če le-ti to dovolijo
• klepetalnico (besedilo)
• grafično in besedilno dopolnjevanje gradiva
• pisanje zapiskov in glasovanje v anketah
• izmenjavo datotek
• prikaz poljubnega dokumenta, ki ga je mogoče natisniti
• prikaz predstavitev, videa ali aplikacij v celozaslonskem
načinu
• snemanje celotnega dogajanja v spletni konferenci, urejanje
in objavo posnetkov na spletu

Arnes, www.arnes.si

SEZNAM
UPORABNIKOV

KAMERE

ZAPISKI

ORODJE ZA
SKUPNO DELO

KLEPETALNICA
GLASOVANJE
V ANKETAH
ARNESOVE SPLETNE KONFERENCE VOX
Spletne konference VOX omogočajo enostavno,
učinkovito in varno videokonferenčno komunikacijo z
več uporabniki hkrati, vključevanje dodatnih multimedijskih
vsebin, interaktivnih predstavitev in orodij za sodelovanje
na daljavo.
Učitelji, profesorji, raziskovalci idr. lahko na Arnesovem
spletnem strežniku ustvarjajo konferenčne sobe in
k sodelovanju povabijo še druge (študente, dijake,
učence, zunanje uporabnike ...).
PREDNOSTI SPLETNIH KONFERENC VOX
Prednosti spletnih konferenc so preprosta in varna
uporaba, prihranek časa in potnih stroškov, povečanje
učinkovitosti dela in brezplačna uporaba.

KAJ POTREBUJEMO ZA SPLETNE
KONFERENCE VOX?
Za uporabo spletne konference VOX potrebujete
le povprečen računalnik in spletni brskalnik, za oddajanje
lastne slike in zvoka pa še spletno kamero in mikrofon.
Ne potrebujete posebej hitrih internetnih povezav in
ni potrebno prilagajati požarnih zidov.

ZAKAJ SPLETNE KONFERENCE?
Za spletne seminarje, konference, e-izobraževanje, za
spletne prenose v živo, za sestanke s kolegi z drugega
konca sveta ...

KJE DELUJEJO?
Arnesove spletne konference VOX delujejo na vseh
najbolj razširjenih operacijskih sistemih (Windows,
Mac, Linux).

KDO LAHKO NAREDI KONFERENČNO SOBO
IN JO UPRAVLJA?
Učitelji, profesorji in drugi delavci iz izobraževalnoraziskovalne sfere, ki so že sicer upravičeni do uporabe
Arnesovih storitev.

KAKŠNI SO STROŠKI UPORABE ZA UPORABNIKE?
Jih ni.
KDO JIH LAHKO UPORABLJA?
Vsi.

KAKO NAREDIM KONFERENČNO SOBO?
Preko spletne strani vox.arnes.si z nekaj kliki.

ŠE NISTE UPORABNIK ARNESOVIH
SPLETNIH KONFERENC VOX?
www.arnes.si/vox
E helpdesk@arnes.si
T (01) 479 88 00

