71.98.2000
71.98.3000

Confero 360
Een nieuwe manier van vergaderen

Omschrijving
Confero 360 is de nieuwste oplossing van Televic voor
ongecompliceerd vergadermanagement. Het heeft
een all-in-one softwarepakket dat kamerindeling en
vergaderbeheer vereenvoudigt. Allemaal beheerd vanaf de
webserver van de Plixus-engine.
De intuïtieve interface voor het opzetten van een
vergaderruimte en de tools voor het modereren van een
vergadering werden zorgvuldig ontwikkeld met een
duidelijke nadruk op gebruikerservaring.
Confero 360 geeft de kern van het systeem, de Plixus-engine,
direct extra functies. Alles is webgebaseerd, dus er hoeft
geen speciale software op een pc te worden geïnstalleerd. De
nieuwe tool introduceert ook het gebruik van verschillende
gebruikersrollen. Dit maakt het mogelijk de interface aan te passen
zodat u alleen de dingen ziet die voor uw werk van belang zijn.
Hierdoor kan een voorzitter of operator de vergadering,
microfoons en stemming beheren, evenals het
vergaderingsrapport na de vergadering bekijken.

De intuïtieve interface van Confero voor het
opzetten van een vergaderruimte en het beheren
van een vergadering, werd zorgvuldig ontwikkeld
met een duidelijke nadruk op gebruikerservaring.

Probleemloze installatie
Hoeft niet te worden geïnstalleerd! Dat is een enorme tijdsbesparing bij het opzetten van een systeem. Geen installatie
van de software op een speciale pc, geen configuratie van
databases. Elk apparaat met een webbrowser kan naar de
webpagina van de engine gaan. Dit betekent dat het systeem
platformonafhankelijk is, dus voel u vrij om een MacBook,
Windows laptop, iPad of een Android tablet te gebruiken.
Tijdbesparende configuratie
Met de nieuwe installatiewizard kan een technicus de
ruimte snel in slechts enkele stappen opzetten. De wizard
begeleidt de technicus door de installatie en configuratie
aan de hand van 3 duidelijk gedefinieerde stappen. Naast
de eerste inbedrijfstelling van de conferentieapparaten en
discussieopties in de vergadermodus die de Plixus-installatie
biedt, heeft de Confero 360-licentie het voordeel dat ook
de kamerindeling kan worden geconfigureerd.

Nieuwe gebruikersrollen
Naast de technische rol van de Plixus-engine, voegt de Confero
360-licentie nieuwe rollen toe met configureerbare functies
en een persoonlijke webpagina. Elke rol kan worden beveiligd
met een wachtwoord voor specifieke gebruikersrollen.
»

»

»

Technicus: de vergaderruimte opzetten en de
instellingen van het Plixus-systeem beheren, de
installatiewizard uitvoeren, systeemdiagnose uitvoeren
Operator / Voorzitter: mogelijkheid om de
vergadering, sprekers- en verzoekenlijsten te beheren en
de rapporten en vergadergeschiedenis te bekijken.
Signage: Scherm in de ruimte om een beeld te geven
van sprekers- en verzoekenlijsten, de kamerindeling en
stemresultaten tijdens of na een stemmingssessie.

Tools om uw vergaderingen efficiënter te beheren
De Confero 360-licentie ontgrendelt essentiële en intuïtieve
tools om vergaderingen te beheren.

Van een kamerindeling waarbij de indeling van de zitplaatsen van
de vergaderruimte wordt nagebootst, tot een duidelijk overzicht
van wie er spreekt en wie het woord hebben gevraagd. Deze
onderdelen kunnen volgens uw voorkeur worden verplaatst en
van grootte worden veranderd, en zelfs de interface kan worden
overgeschakeld naar donkere modus.
Deelnemers kunnen in een vergaderingssjabloon worden
toegevoegd door simpelweg hun naam in te typen en ze naar hun
toegewezen zitplaats te verplaatsen.
Daarnaast kan een RF-ID-kaart worden toegewezen zodat
deelnemers zichzelf kunnen identificeren door in de ruimte op een
willekeurig conferentieapparaat in te loggen.
Indien nodig kan er direct een stemming worden gestart. De
stemming krijgt een omschrijving, en er kan worden bepaald of de
stemming openbaar of geheim is.
Nadat de stemmingssessie is gestart kunnen deelnemers hun stem
uitbrengen.
Stemresultaten worden weergegeven op het scherm van de operator en de voorzitter, maar ook het signage-scherm zal wisselen om
de stemresultaten weer te geven.
De gebruikersinterface is beschikbaar in 20+ talen en de handleiding is ook direct op de software-interface beschikbaar.
Vergaderingsrapporten
Nadat uw vergadering is beëindigd, wordt een uitgebreid
rapport ter beschikking gesteld. U kunt dit in de browser
bekijken of afdrukken.
Sla maximaal 50 vergaderingen op in de Plixus-engine.
De rapporten bevatten deelnemers aan de vergadering, de
opname (indien beschikbaar) en stempunten voorzien van
tijdstempel, met algemene en individuele stemresultaten.

Functies Confero 360
De Confero 360-licentie bevat de volgende functionaliteit:
» Eenvoudige stap-voor-stap configuratiewizard
» Configuratie kamerindeling voor technicus
» Rollen voor beheer vergadering
›
Operator
›
Voorzitter
›
Signage
» Specificeer beschikbare beheerelementen voor elke rol
» Vermogen om rollen met wachtwoord te beveiligen
» Maak één afzonderlijke vergaderingssjabloon met
inbegrip van:
›
Titel
›
Gedelegeerden en zitplaatsen
›
Optionele badgeconfiguratie
›
Optionele opname van de vergaderaudio
» Een vergadering starten op basis van een sjabloon of
een nieuwe vergadering starten
» Sprekers op basis van kamerindeling beheren
» De sprekerslijst beheren
» Verzoekenlijst beheren met mogelijkheid om volgorde
te wijzigen door middel van slepen en neerzetten
» Een stemming starten
›
Stemmingsvraag
›
2 of 3 opties
›
Openbare of geheime stemming
» Signage
›
Vergaderingsweergave met kamerindeling, sprekerslijst en verzoekenlijst
›
Stemmingsweergave met resultatenscherm
›
Schakel dynamisch tussen vergaderings- en stemmingsweergave wanneer stemming begint/stopt
» Raadpleeg maximaal 50 vergaderingsrapporten
» Donkere modus

Ondersteunde conferentieapparatuur
»
»
»
»
»

Plixus AE-R (CRP7.0 en hoger)
Confidea T en F serie
Confidea FLEX serie
Lingua ID
Confidea G3 (koppeling met AE-R vereist)

Systeemvereisten
Compatibele browsers
» Google Chrome (versie 81 of hoger)
» Mozilla Firefox (versie 75 of hoger)
» Microsoft Edge (versie 81 of hoger)
» Apple Safari (versie 13 of hoger)

Licenties
Om de functionaliteit van Confero 360 te ontgrendelen is de
volgende licentie nodig:
»
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