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אינטראקטיביתפגישה   
 

ת ייחודי בין יכולות מתקדמות להקלטמספקת שילוב   Streamitupפלטפורמת 
מאפשר   Streamitup Active Meetingוכליי שיתוף. חייםמפגשם יצוע ב ,מפגשים

את התקשורת בין מוביל המפגש למשתתפים ומשפר  השתתפות פעילה במפגש
 ובינם לבין עצמם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצירת מפגש פעיל

 עצמם. ם פיובין המשתתקיימת חשיבות רבה לקשר בין המשתתפים למוביל הדיון  במהלך מפגש או כנס

גם לשיתוף קבצים ולהעברת שאלות בצ'ט כמו  בדיונים רבים יש חשיבות לרישום פרוטוקול, הערות אישיות או הנחיות לביצוע

 המשתתפים. ישום ושיתוף גראפי ביןרצורך בבמפגשים טכניים יש למוביל המפגש. 

 פגישה אינטראקטיבית

 מאפשר למשתתפי המפגש הנוכחים בחדר והן למשתתפים המרוחקים ליטול חלק בדיון במספר דכים לפי הבחירתם.

אר משתתפי המפגש ועם המציג דרך אפליקציית צ'אט ייעודית, הן על ידי כתיבת הן ע"י תקשורת טקסטואלית עם ש

  שיתופי וירטואלימבוססת על לוח ההערותיהם ושיתופן והן על ידי השתתפות פעילה 

 המשך הדיון לאחר סיום המפגש

ת לערוץ התוכן משוייך אוטומטיה מבוסס על שמירת התוכן שהועבר על ידי מוביל הדיון הכולל וידאו, קול ומצגות

 כפי שהוזנו במהלך המפגש. המשתתפים את הערותמעבר לכך ישנה חשיבות גדולה לשמור הנבחר.

תתפי מש טכנולוגיה זו מקשרת בין

 המפגש, בזמן המפגש ולאחריו.

  Active Meetingמערכת 

מאפשרת למשתתפים מקומיים 

ומרוחקים: לקיים שיחות צ'ט, לרשום 

לרשום  הערות פרטיות ומשותפות,

לשלוח קבצים, לשתף  פרוטוקול,

תרשימים ולהמשיך את ולשמור 

 הדיון גם לאחר סיום המפגש.

ם רושמים את יהמשתתפבזמן הדיון 

,כל הערה ניתנת לשיתוף הערותיהם

כל ההערות כך ש עם שאר חברי הדיון

עם הדיון מסתנכרנות באופן אוטומטי 

 .המוקלט
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הערות אלו יכולות להיות פרוטוקול המפגש או רשימת מטלות לביצוע שרשם כל אחד מהמשתתפים עבור עצמו או נקודות 

 חשובות לדיון הבא. 

 דות הזמן בהן נרשמו ונשמרות במאגר הידע הארגוני.דות לנקומכל ההערות האישיות והמשותפות מוצ

 גם לאחר תום הדיון ניתן להוסיף ולערוך הערות אלו. –בכל שלב 

 .נרשמה ההערההמדוייקת בו  בנקודת הזמןסרטון הנכון הערות אלו נכללות המנגנון החיפוש המאפשר גישה מיידית ל

 

במהלך מפגש, שעור או הדרכה נעזר  •

ים הדובר פעמים רבות באמצעים ויזואל

 ותרשימים המהווים בסיס לדיון

ל משתתף מתחבר לחשבונו האישי דרך כ •

 כל התקן המחובר לרשת

משתתפי הדיון הנוכחים בחדר כמו גם  •

המשתתפים המרוחקים יכולים להוסיף 

 את הערותיהם לדיון בצורה גראפית

במהלך המפגש כל אחד מהמשתתפים  •

יכול לרשום ולשרטט  ביד חופשית דרך 

ר לרשת על פני לוח לבן כל התקן המחוב

 ורטואלי המשותף לכל משתתפי הדיון.

כל משתתף יכול לרשום בצב אחר  •

,למחוק ולערוך את התרשים המשותף, 

 ממש כאילו כולם נמצאים ליד אותו הלוח  באותו חדר דיונים.

במהלך המפגש כל אחד מהמשתתפים יכול לשתף תמונה או תרשים עם שאר המשתתפים באופן מיידי על ידי גרירתה  •

 לאזור המשותף

 התמונה תופיע כרקע ללוח הוירטואלי המשותף ותהווה בסיס גראפי לדיון. •

 המידע הקייםניתן לרשום ןלשרט על ני התמונה וכן להחליפה בכל שלב מבלי לאבד את  •

 לצורך שימוש בהמשךבנוסף ליכולות השיתוף הגראפי, כל משתתף יכול לשמור מקומית העתק של התרשים כתמונה  •

 מעבר ליכולות הגראפיות, ניתן להעביר קבצים באופן מיידי לכלל חברי הקבוצה בלחיצת כפתור  •

 
 

 
 

 :עבורגם יכולות אלו  לבניתן לש

ים בהם כל המשתתפים מפגשים להם יש קהל משתתפים מרוחק והן עבור מפגשים מוקלט ✓

  נמצאים באותו האולם אך יש לאפשר להם אינטראקציה במהלך המיפגש

שידורים פתרונות ההקלטה והמעם כל אחד  Streamitup Active Meetingניתן לשלב את  ✓

 .Streamitupהחיים של 

 


