
WEBINÁRIUMOK
Megoldásaink segítségével élővé teheti weboldalát, és  
magasabb szintre emelheti ügyfélszolgálatának színvonalát. 
Tárgyaljon és prezentáljon testre szabott virtuális 
tárgyalótermében, és áruljon belépőjegyet internetes 
szemináriumaira.



Kulcsszó
a közvetlenség
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Rólunk

Cégünk, az Infotéka Kft. interaktív és ügyviteli 
szoftvermegoldások fejlesztésére, értékesítésé-
re és támogatására specializálódott cég, amely 
2011-ben ünnepelte huszadik születésnapját.

Ennyi idő alatt sok minden történt az informati-
kában, de cégünk mindvégig szem előtt tartotta, 
hogy olyan újító megoldásokat fejlesszen, me-
lyek hozzásegítik ügyfeleinket, hogy nyertesei le-
gyenek a változásoknak.

2003 januárjában megszereztük az MSZ EN ISO 9001:2001 minősítést. Minőségirányítási rendsze-
rünk minden tevékenységükre kiterjed, így folyamatos garanciát jelent ügyfeleink részére szoftve-
reink és szolgáltatásaink magas színvonalára vonatkozóan.

Folyamatosan a legfejlettebb technológiákat építjük be szolgáltatásinkba, melyek kiterjed-
nek a VOIP-telefonrendszerek bevezetésére, az interaktív, élő online-ügyfélszolgálatok kiépíté-
sére és a szoftverbemutatók, ügyféltalálkozók, konferenciák megrendezésére professzionális 
webkonferencia termekben.
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Adobe Connect
Internetes konferencia és webinárium

Professzionális virtuális tárgyaló- és oktatótermek
Lendületet adna üzletmeneté-
nek, ha a távoli partnereivel egy-
szerűbben tarthatná a kapcso-
latot, és ha képes lenne virtuális 
termekben tárgyalni, oktatáso-
kat és sajtótájékoztatókat tarta-

ni? És ha növelhetné bevételeit 
azáltal, hogy belépőjegyet áru-
síthat virtuális konferenciáira és 
szemináriumaira?
Ha igen, akkor mi segíthetünk. 
Adobe Connect rendszerben 

épített megoldásaink segítsé-
gével testre szabott virtuális 
tárgyalóterembe invitálhatja 
partnereit, interaktív oktatá-
sokat és sajtótájékoztatókat 
tarthat.
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A világ egyik legelterjedtebb, robosztus, nagy-
vállalati igényeknek is megfelelő oktatási ke-
retrendszere az Adobe Connect, melyre 
Webinárium megoldásainkat felépítet-
tük. Annak ellenére, hogy a világ egyik 
legnagyobb rendszeréről van szó, a 
költségektől nem kell tartania, mert 
tárgyaló- és oktatótermeink bérleti 
árai még a kisvállalatok számára is 
megfizethetőek.

Az Infotéka Webináriumok szolgál-
tatással Ön képes lesz 5, 50 vagy akár 
500 főnek élő előadást tartani kimagasló 
hang és képminőséggel, saját weboldalá-
nak jelszóval védett részén keresztül.

•	 Élőben, videóval és hanggal kísérve tárgyalhat 

külföldi partnereivel

•	 webináriumokat, konferenciákat tarthat, me-

lyekre belépőjegyet is árusíthat

•	 prezentációkkal kíséret online sajtótájékozta-

tókat tarthat

•	 privát üzenetet küldhet az esemény egyes 

résztvevőinek

•	 szavazások segítségével megtudhatja a részt-

vevők véleményét, kvízek segítségével pedig 

tesztelheti tudásukat

•	 chatelhet, fájlokat oszthat meg, videókat és 

hanganyagokat játszhat be

Korlátlan lehetőségek
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Vállalata arculatára szabott virtuális 
tárgyaló- és oktatótermeinkben:



Virtuális 
tárgyalótermek 

Lendületet adna üzletmenetének, 
ha a távoli partnereivel egyszerűb-
ben tarthatná a kapcsolatot, és ha 
képes lenne virtuális termekben 
tárgyalni, oktatásokat és sajtótájé-
koztatókat tartani? És ha növelhetné 
bevételeit azáltal, hogy belépőjegyet 
árusíthat virtuális konferenciáira és 
szemináriumaira?
Ha igen, akkor mi segíthetünk. Ado-
be Connect rendszerben épített 
megoldásaink segítségével testre 
szabott virtuális tárgyalóterembe 
invitálhatja partnereit, interaktív 
oktatásokat és sajtótájékoztatókat 
tarthat.

Konferenciák élőben

Közvetítheti konferenciáit élőben, 
vagy felvételről. Lehetőséget bizto-
sítunk arra is, hogy egy időben zaj-
ló szekcióülések élő-, vagy archív 
felvételei igény szerint megoszt-
hatók legyenek. Ha közönsége a 
Facebookon is elérhető, számukra 
belépést biztosítunk a konferenci-
ára a közösségi portálon keresztül. 
Nincs szükség többé DVD-kötegek 
gyártására, az előadásokat a kon-
ferencia után azonnal elérhetővé 
teheti az Infotéka Webináriumok 
szolgáltatással. Ráadásul a felvéte-
leket pénzért is értékesítheti.

“

 Az Infotéka 

Webináriumok 

segítségével eddig 

több mint 25 tréninget 

tartottam, és a rendszer 

minden alkalommal 

jelesre vizsgázott. 

Kimondhatom, hogy az 

előadásaimra történő 

internetes jegyeladás új 

lehetőségeket nyitott meg 

előttem.

Gyurka András 

Prominent Group Kft.

“
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Online tanfolyamok 
akár internetes 
belépőjeggyel

Online előadásokat tarthat ingye-

nesen vagy részvételi díj fejében 

az Ön által szervezett érdeklődők 

részére. Az internetes belépőjegy  

segítségével interaktívvá teheti in-

ternetes szemináriumait, lehető-

séget adhat partnereinek a szóbeli 

vagy írásbeli hozzászólásra, doku-

mentumaik, képernyőjük megosz-

tására. Felvételeket készíthet az 

előadásairól, melyeket a későbbi-

ekben is megjeleníthet webolda-

lán, vagy akár értékesíthet is. Az Ön 

által rögzített előadások, tanfolya-

mok archivált felvételei az Infotéka 

szerveréről bármikor és bárhonnan 

elérhetőek, és igény szerint értéke-

síthetők, így a jövőben állandó be-

vételi forrásokká válhatnak.

Online 
sajtótájékoztató

A virtuális tárgyalóteremben fel-

építheti sajtószobáját. Feltöltheti 

az újságíróknak szánt anyagokat, 

majd prezentálhatja előadását.

A zárt sajtótájékoztatóra csak az 

előre megadott jelszó birtokában 

léphetnek be az újságírók, akik az 

előadás közben vagy annak befe-

jeztével kérdéseket is tehetnek fel 

az előadónak.
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A Webinárium 

iPhone és Androidos 

telefonokra kifejlesztett 

alkalmazással is 

rendelkezik, amelynek 

köszönhetően a 

tanfolyamon való 

részvétel független a 

résztvevők tartózkodási 

helyszínétől. Legyen 

az illető otthon, 

munkahelyen, vagy 

épp útközben, az online 

jelenlét lehetősége  

ugyanúgy adott.



INFOTÉKA KFT.
Email: info@infoteka.hu
Tel.: +36 1 452 1055
Web: www.webinariumok.hu
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