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Webinář ve stručnosti
Náš nástroj pro pořádání webinářů umožňuje přenášet obraz a zvuk prezentace nebo školení až
10 000 účastníkům. Součástí webináře je možnost registrace účastníků (vč. sběru volitelných údajů o
účastnících), seznam registrovaných účastníků, možnost pokládat dotazy formou Q&A nebo chatem.
S naším softwarem můžete webináře pořádat ve virtuálních místnostech s kapacitou pro 100 nebo
500 účastníků. Účastníci se k webináři připojí pomocí PC/ Mac/ Android/ iPhone.

Účastníci webináře
Organizátor (Host)
Organizátor (Host) je pořadatel webináře a může k účastníkům přenášet obraz i zvuk, tedy přenášet.
Musí mít náš webinářový účet, aby mohl naplánovat termín webináře a pozvat účastníky nebo jiné
přednášející (panelisty).
Organizátor může webinář nahrát lokálně do zařízení, z kterého je připojen. Po skončení Webináře
obdrží seznam zúčastněných.

Přednášející (Panelists)
Přenášející mohou na webináři prezentovat. Mohou být tedy během prezentace vidět, mohou
ostatním prezentovat dokumenty ze svého zařízení (sdílet obrazovku), ... V jednom webináři se může
účastnit až 100 přednášejících (vč. organizátora).

Posluchači (Attendees)
Posluchači (Attendees) nejsou vidět. Vidí a slyší aktivního přednášejícího, příp. dokumenty, které
během prezentace sdílí. Účastníci mohou pokládat dotazy prostřednictvím panelu Q&A nebo chatu
integrovaného ve webináři.
Posluchači jsou pozváni k registraci na webinář, mohou být při registraci požádání o vyplnění údajů, o
které organizátor požádal. Po registraci obdrží e-mailové potvrzení s unikátní URL adresou pro
připojení do Webináře.
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Pozvánky na webinář
K dispozici jsou dva typy pozvánek pro účastníky, s registrací a bez registrace.

Pozvánky s registrací
Organizátor má dva způsoby jak schválit registrované účastníky
1. Ruční potvrzení registrace – organizátor (Host) webináře ručně potvrzuje nebo odmítá, zda
přihlášený obdrží informace o tom, jak vstoupit do webinářové místnosti - URL adresu (ID
webináře).
2. Automatické potvrzení registrace – všichni pozvaní, kteří se registrují na webinář, obdrží
informace o tom, jak vstoupit do webinářové místnosti.

Pozvánky bez registrace
Organizátor neobdrží přehled registrovaných účastníků.
1. Jednorázová přihláška – účastníci se mohou přihlásit jen na jeden konkrétní webinář. Po
uskutečnění webináře již nemohou použít stejné přihlašovací údaje.
2. Přihláška k opakovanému webináři – účastníci se mohou přihlásit na webinář, který se
v pravidelných intervalech opakuje, a vždy používají stejné přihlašovací údaje.

Hlavní funkce aplikace
HD video a audio konference: až 100 přednášejících může prezentovat s použitím
videokamery nebo sdílet dokumenty ze svého zařízení.
Dial-in audio: možnost připojit se do webináře telefonicky a poslouchat hlas prezentujícího
Sdílení obrazovky/ dokumentu: HD sdílení pracovní plochy zařízení na jeden klik, možnost
sdílet video a audio soubory.
Podpora dvou obrazovek: současné zobrazení prezentujícího a jeho prezentace.
Flexibilita přihlášení k webináři: Účastníci webináře jsou zaregistrováni po vašem ručním
schválení nebo automaticky bez schvalování, příp. se mohou k webináře účastnit bez
registrace (nebudete mít seznam přihlášených).
Organizátor (Host) má vše pod kontrolou: Organizátor může „aktivovat/deaktivovat“
jednotlivé přednášející, může z vybraných posluchačů udělat přednášející a tak jim poskytne
možnost být viděn a slyšen ostatními účastníky.
Chat: chatovat mohou mezi sebou buď jen přednášející, nebo chat může být zpřístupněn
také posluchačům.
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Q&A dialogové okno: posluchači mohou pokládat dotazy, na které mohou prezentující
odpovídat ústně ve videu nebo textově v Q&A boxu.
Přihlášení o slovo: každý posluchač se může přihlásit o slovo a po schválení organizátorem se
stát přednášejícím.
Nahrávání: možnost nahrát webinář na zařízení organizátora v MP4 nebo MP4A formátu a
poskytnutí záznamu zúčastněným nebo i nezúčastněným posluchačům.
Reporty: reporty o přihlášených, zúčastněných, dotazech.
Bezpečnost: End-to-end 256-bitové AES šifrování chrání veškerá přihlašovací data a
informace o webináři.
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