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معرفی سرویس
پخش زنده
ســرویس پخــش زنــده یــک طرفــه ســازمانی روکا
ایــن قابلیــــت را دارد کــه برای تعداد کاربران بســیار
بــاال ،ســخنرانی یــک یــا چنــد فــرد را بــه صــورت زنــده
پخــش کنــد .ایــن قابلیــت مناســــب مجامع ،همایــــش
هــــا ،ســــمینارها ،دوره هــــای آموزشــــی بــــا تعــداد
کاربــر بســیار بــاال و  ...مــی باشــد .ایــن ســرویس
را مــی تــوان بــا الیــو اینســتاگرام مقایســه کــرد،
البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه قابلیــت هــای ارزشــمند و
متناســب نیــاز نهــاد هــا و ســازمان هــای کشــورمان بــه
آن اضافــه شــده اســت.
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قابلیت های
سیستم
پخش زنده
سرور پخش زنده نسخه سازمانی و cloud
پشتیبانی از تمام تجهیزات موبایل اندروید و iOS
امکان پخش زنده تصاویر به صورت استاتیک و داینامیک
قابلیت رکورد الیو برگزار شده
امــــکان پخــــش الیــــو همزمــان بــــا کیفیــت هــــای مختلــف بــرای
کاربرانــــی کــــه پهنــــای بانــد بــاال یــــا کــم دارنــد
قابلیت سفارش سازی پخش زنده سازمانی بر اساس نیاز مشتری
تاخیر پایین در پخش زنده سازمانی
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قابلیت های
سیستم پخش
زنده روکا
ســرویس روکا بــا قابلیــت پخــش زنــده ســازمانی
و آموزشــی آمــاده ارائــه خدمــات بــه ســازمان هــا،
نهادهــا ،ادارات ،آموزشــگاه هــا و موسســات مــی
باشــد.از قابلیــت هــای ایــن ســرویس مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
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قابلیت های
سیستم پخش
زنده روکا
در ســــامانه جلســات مجــــازی روکا ،امــــکان رکــورد و
ذخیــره سازی جلســات در ســرور هــای ســازمانی در
صــــورت درخواســت مســئول جلســه وجــــود دارد .

7

www.roka-co.com

تغییرتصاویر
پشت سخنران
به صورت زنده
سیســــتم پخــش زنــــده روکا ایــن امــــکان را بــرای
ســــخنرانان و یــــا مدرســان فراهــــم مــی کنــد ،کــه
بتواننــــد در هنــــگام ارائــــه جلســــه بــــه صــــورت
زنــــده ،از پــــس زمینــه ( )Backgroundاســــتفاده
کننــــد کــه کامــــا مرتبــــط بــــه موضــوع مــــورد نظــر
بــــوده و بــه محــــض تغییرموضــوع ،پــــس زمینــه
نیــــز تغییــــر خواهــد کــــرد .چنیــن قابلیتــــی بــرای
جلســــاتی کــــه فــرد ســخنران مــــی بایســت آمــار و
اطالعــــات زیــــادی را بــــرای اعضای جلســــه نمایــش
دهــــد ،بــــرای مجامــــع شــــرکت هــــا و یــــا معرفــــی
محصــــول و تبلیغــات ،بــا تعــداد بیننــده بــاال ،مــــورد
اســــتفاده قــــرار مــی گیــــرد.
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ظرفیت
برگزاری
برای مجامع
ســرویس پخــش زنــده روکا ،بــا در نظــر گرفتــن
پهنــای بانــد مناســب ( 3لینک  10گیگ) بــرای مجمع
هــر شــرکت ،از محدودیــت هایــی کــه بــرای حضــور
ســهامداران در مجامــع وجــود دارد ،جلوگیــری کــرده
اســت .همچنیــن در صــورت درخواســت مشــتریان
محتــرم ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه مجمــع آنالیــن،
همزمــان بــر روی شــبکه هــای اجتماعــی نیــز ارســال
شــود.
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کیفیت
برگزاری و
امکانات مجمع
شــرکت رایــان نیــک تجهیــز ،پکیــج هــا و خدمــات
متنوعــی بــرای هرچــه بهتــر برگــزار کــردن مجامــع
در نظــر گرفتــه اســت .از جملــه سیســتم رای
گیــری و نظرســنجی ،ارســال ســواالت خصوصــی از
ســوی ســهامداران و پاســخ توســط اپراتــور ،حضــور
پشــتیبان فنــی بــرای مدیریــت ســهامداران،
امــکان برگــزاری مانــور آزمایشــی قبــل از مجمــع و
 . ...همچنیــن ســرویس روکا بــا داشــتن امکاناتــی
نظیــر دوربیــن هــا و میکروفــن هــای حرفــه ای،
سیســتم روشــنایی  ،LEDاســپلیتر  10پــورت و
 ...موجــب اطمینــان خاطــر مشــتریان محتــرم رایــان
نیــک تجهیــز شــده اســت.
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احراز هویت
سهامداران
در مجامعی که در ســال های گذشــته (قبل از شــیوع
کرونــا) بــه صــورت حضــوری و در ســالن هــای ســمینار
برگــزار مــی شــد ،فقــط ســهامداران شــرکت مربوطــه
اجــازه ورود بــه آن مجمــع را داشــتند .در شــرایط
کنونــی (برگــزاری مجامــع بــه صــورت آنالیــن) نیــز،
از ورود افــرادی کــه ســهامدار محســوب نمــی شــوند،
جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد .بــه ایــن صــورت کــه
بــا دریافــت کــد ملــی (یــا شــماره شناســنامه) و کــد
بورســی ،ســهامداران احــراز هویــت شــده و فقــط آنها
مــی تواننــد در مجمــع آنالیــن شــرکت کننــد.
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برخی از مشتریان سامانه مجامع آنالین روکا
شــرکت رایــان نیــک تجهیــز بــا ســابقه درخشــان در برگــزاری مجامــع شــرکت هــای بورســی بــه صــورت آنالیــن ،ایــن اطمینــان را بــه شــما
13ــتریان گرامــی مــی دهــد کــه در صــورت خــوب برگــزار نشــدن مجمــع ،مبلــغ بــه طــور کامــل عــودت داده خواهــد شــد.
مش
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کیفیت باالی
تصویر
یکــــی از ویژگی هــــای ســامانه روکا ،کیفیــت بــاالی
تصاویــر در ســــرویس وب کنفرانــــس مــــی باشــــد.
به این صورت که تصاویــــر بــــا باالتریــــن کیفیــــت و
کمتریــــن مصــرف پهنــای بانــد بــــه کاربــران ارائـه
مــی شــود.

سامانه
رکورد جلسات
در ســامانه جلســات مجــازی روکا ،امــکان رکــورد و
ذخیــــره سازی جلســــات در ســــرور هــای ســازمانی
در صــــورت درخواســــت مســــئول جلســــه وجــــود
دارد.
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دارای
پنل اختصاصی
ثبت جلسات
بــه دلیــل مجهــز بــودن سیســتم وب کنفرانــس روکا
بــه پنــل اختصاصــی ثبــت جلســات ،مســئول دفتــر
و مدیــران مربوطــه در ســازمان هــا مــی تواننــد
در کمتریــن زمــان ممکــن جلســه مــورد نظــر را بــا
اطالعــات دقیــق از جملــه تاریــخ و ســاعت برگــزاری
جلســه ،تعــداد و نــام اعضــای شــرکت کننــده در
جلســه و شــماره تمــاس و ایمیــل آنهــا (جهــت ارســال
اطالعاتــی شــامل ســاعت برگــزاری و شــماره و رمــز
اتــاق) ثبــت کننــد .همچنیــن مدیــران مربــوط بــه هــر
بخــش مــی تواننــد بــرای گرفتــن خروجــی جلســاتی
کــه برگــزار شــده یــا لغــو گردیــده بــه پنــل ثبــت
جلســات مراجعــه کــرده و ریزتریــن اطالعــات مربــوط
بــه جلســات را دریافــت کننــد.
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سامانه تماس
تلفنیبدون نیاز
به اینترنت
کاربــران وب کنفرانــس روکا ،حتــی در مواقعــی کــه
بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد نیــز مــی تواننــد بــا
شــماره گیــری یــک ســامانه و وارد کــردن شــماره و
رمــز اتــاق ،بــا دیگــر کاربــران حاضــر در جلســه ارتبــاط
برقــرار کننــد .همچنیــن ایــن قابلیــت بــرای سیســتم
هایــی کــه دارای وبکــم و میکروفــن نیســتند نیــز
مــــورد اســــتفاده قــرار مــی گیــــرد .بــه صورتــی کــه
کاربــر تصویــــر را از کامپیوتــر خــود دریافــت و گفتگو
در جلســــات را از طریــق تلفــن ،همزمان با مشــــاهده
تصویــر آنالیــن مــی توانــد داشــــته باشــد.
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پشتیبانی از دوربین
های وب کنفرانس
به صورت مستقیم
اکثــر سیســتم هــای وب کنفرانــس موجــود در بــازار،
بــرای اتصــال بــه دوربیــن هــا و تجهیــزات ســخت
افــزاری ،نیــاز بــه یــک یــا چنــد واســط دارنــد کــه ایــن
امــر محدودیــت هــای بســیاری بــرای کاربــر ایجــاد
مــی کنــد .ایــن در حالیســت که در ســــامانه جلســــات
مجــــازی روکا کلیــــه دوربیــــن هــــای کنفرانــــس
شــــامل هــر برنــــدی قابلیــت اتصــال مســتقیم بــه
ســــرویس کنفرانــــس را دارند ،در نتیجه مشــتریان
متحمــل هزینــه هــای ســنگین نخواهنــد بــود.
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دارای
سیست م چت عمومی
ســامانه وب کنفرانــس روکا دارای قابلیــت چــت
عمومــی در جلســه آنالیــن برگــزار شــده مــی باشــد
و افــراد شــرکت کننــده در جلســه در صــورت نیــاز
مــی تواننــد پیــام هــای مــورد نظــر خــود را بــه صــورت
نوشــتاری نیــز بــرای مســئول جلســه ارســال نماینــد.

اتصال بدون پالگین و
هیچ نرم افزار جانبی
یکــی از متفــاوت تریــن قابلیــت هــای نــرم افــزار
کنفرانــس روکا عــدم نیــازبــه هیــچ پالگیــن یــا نــرم
افــزار جانبــی مــی باشــد .ایــن ویژگــی باعــث اتصــال
راحــت و آســان کاربــر شــده و کاربــران بــدون هیــچ
گونــه آمــوزش تنهــا بــاوارد کــردن رمــز و شــماره
اتــاق وارد ســامانه جلســات آنالیــن مــی شــوند.
19
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سامانه اس ام اس
دعوت به جلسه
کاربران
مســئول مربوطــه ،هنــگام ثبــت جلســه مــی توانــد
اســامی ،آدرس ایمیــل و شــماره تلفــن هــای کاربــران
را وارد کنــد و بــا ایــن اقــدام ،پــس از ثبــت نهایــی
جلســه ،بــه کلیــه افــراد پیامــک و ایمیلــی حاوی شــماره
اتــاق و رمــز عبور(کــه در تصویــر بــاال قابــل مشــاهده
اســت) و همچنیــن تاریــخ و ســاعت دقیــق جلســه،
ارســال مــی شــود .بــه ایــن طریــق فقــط افــراد مجــاز
مــی تواننــد در تاریــخ تعییــن شــده در جلســه حاضــر
شــوند و از ورود افــراد دیگــر جلوگیــری مــی شــود.
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امکان اتصال
جلسات به
پخش زنده

(میزگرد آنالین)

سیســتم وب کنفرانــس روکا ایــن امــکان را فراهــم
مــی کنــد کــه مدیــر و یــا مســئول مربوطــه بتوانــد
جلســه آنالینــی را کــه در حــال برگــزاری اســت (بــا
هــر تعــداد عضــو در جلســه) بــه صــورت زنــده و یــک
طرفــه بــرای افــراد دیگــری اســتریم کنــد .بــه بیــان
واضــح تــر ،شــما مــی توانیــد جلســه آنالیــن مــورد
نظــر خــود را (کــه بــه طــور مثــال بــا  10عضــو در حــال
برگــزاری اســت) بــرای هــر تعــداد کاربــر بــه صــورت
زنــده ارســال کنیــد و کاربــران بــه صــورت زنــده و
یــک طرفــه بیننــده و شــنونده جلســه باشــند.
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سیستم
دیداری و شنیداری
سیســتمجلســاتمجــازیروکابــاپشــتیبانیازصــوت
و تصویــر بــه صــورت همزمــان یــا فقــط صــوت بــرای
مناطقــــی کــه پهنای بانــد کمتــر از 64کیلوبایــت دارند،
بــا کیفیــت بســیار بــاال قابــل ارائــه می باشــد.

اشتراک گذاری
Desktop

در بســــیاری از جلســــات فــــرد ســــخنران نیازمنــــد
ارائـه پرزنتیشــن یــا اشــتراک دســکتاپ خــود مــی
باشــــد تــــا اطالعــــات موجــود در صفحــــه دســکتاپ
خــــود را بــــرای افــــراد شــــرکت کننــــده نمایــــش
دهــــد ،ایــــن قابلیــــت بــــرای مصــــارف آموزشــی و
توضیــــح اطالعــــات ،کاربــــرد هــای بســــیاری دارد.
www.roka-co.com
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خیابان ولی عصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان
شهید خدامی (بیژن) ،بن بست لی ال ساختمان
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