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RENDEZVÉNY, KONFERENCIA DIGITÁLIS FORMÁBAN 
Az RTCA (Real Time Conference App) egy valós idejű Konferencia Keretrendszer, amely bármely platformon és készüléken futtatható böngészőben, vagy 

telepíthető webes alkalmazásként, illetve natív webview keretben. Minden olyan Konferenciát képes kiszolgálni, ahol fontos a személyes jelenlét és a 

résztvevők digitális tartalommal történő kiszolgálása. 

 

 

VALÓS IDEJŰ, TESTRESZABOTT MŰKÖDÉS 
Minden funkció, adatbevitel és adat valós időben kerül szinkronizálásra a csatlakozott készülékek között. Ezzel 

a módszerrel nem csak adatot lehet azonnal terjeszteni, hanem valós időben a szoftver távoli vezérlésére is 

lehetőség van, ráadásul akár több csatornában is. A Konferenciákon lehetőség van arra is, hogy a rendszert 

külső szakembereink üzemeltessék, illetve töltsék fel akár azonnal változó tartalommal. Az RTCA fejlesztésekor 

törekedtünk a bővíthetőségre és módosíthatóságra, így bármilyen módosítást vagy bővítést teljeskörűen 

biztosítani tudunk, akár a megjelenésre, az elrendezésre vagy a működésre vonatkozóan. 

 

KLASSZIKUS FUNKCIÓK 
Többek között olyan klasszikus funkciók állnak rendelkezésre, mint 

Agenda, Előadók, Dokumentumok, Kérdőívek, Szavazás, Q&A 

moderációval. Továbbá, minden igényt kielégítő, több nyelvű és több 

csatornás (termek, szekciók részére) működés is biztosított.

 

 

BRANDING ÉS TESTRESZABÁS 
Széleskörű modul választékának, funkcionalitásának és konfigurációs 

lehetőségeinek bármilyen típusú Rendezvény vagy Konferencia kiszolgálásban 

stabilan megállja a helyét. Mindezeken felül üzemeltethető Internetről vagy zárt 

helyi hálózatról. 

 

TERMÉSZETES HASZNÁLAT 
Az intuitív és felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé 

teszi a sima és egyszerű használatot minden résztvevő 

számára. Az alacsony rendszerigénynek 

köszönhetően, bárki élvezheti a gördülékeny 

használatot középkategóriás készüléken is. 

 

ALAPVETŐ FUNKCIÓK 
▪ Nem szükséges semmilyen alkalmazást telepíteni. 

▪ Moduláris felépítés, adminisztrátori konzollal. 

▪ Valós idejű információ közzététel, akár az összes 

kliens távoli irányítása mellett. 

▪ Név szerinti vagy anonim szavazás és kérdés 

feltétel, akár prezentáció közben. 

▪ Ugyanazon a felületen szerepkör alapú 

funkciókészlet és menürendszer. 

▪ Előadásokhoz tartozó jegyzetelés lehetősége. 

▪ Streaming szolgáltatás az összes kliensen. 

▪ QR kód alapú digitális badge és 

névjegymegosztás. 

▪ Nemzetközi használatra előkészítve. 

POWERPOINT 

TÁMOGATÁS 
Kész megoldásunk 

segítségével egyedülállóan 

biztosított PowerPoint 

prezentációk valós idejű 

közlése és irányítása is, mind 

kliens, mint display 

eszközökre. Támogatott 

beviteli eszközök: MicroCue, 

Presenter, Billentyűzet, Egér. 

 

STREAMING TÁMOGATÁS 
Az elmúlt évek eseményeinek tükrében, a videó streaming 

közvetítések mára teljesen beépültek hétköznapjainkba. 

Komplett megoldásokkal tudunk streaming támogatást nyújtani, 

illetve a közvetítéseket az RTCA appon belül megjeleníteni. 

 
 

HASZNÁLATI ELŐNYÖK 

Az alkalmazás használata nagyban hozzájárul a felhasználók 

kényelemhez, növeli a Konferencián tartózkodás és a 

tájékozódás tudatosságát és élményét, ezáltal a felhasználók 

elkötelezettségét. A modern technológia lehetővé teszi 

számukra, hogy hatékonyabban és élvezetesebben, interaktívan 

vehessenek részt a Konferenciákon és ismerkedhessenek 

egymással. Ön pedig a legmodernebb digitális konferencia 

megoldással növeli a külső piaci szinergiákat és csökkenti a saját 

ökológiai lábnyomát. 
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