
HYBRIDNÍ PREZENTAČNÍ SYSTÉM
VAŠE KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO HYBRIDNÍ KONGRESY
S PŘÍPRAVNOU MÍSTNOSTÍ PRO ŘEČNÍKY
Vylepšení Vašeho prezentačního systému o možnost připojení řečníků nebo předsedajících z jejich 

domova, a to bez nutnosti použití jiného softwaru (např. Skype, Zoom atd.)

Přínosy řešení:

Pro aktivní účastníky (řečníky a předsedající)

 Přednášení i za jejich nepřítomnosti

 Možnost vzdáleně moderovat celou sekci

Pro pasivní účastníky (pouze publikum)

 Vzdálené sledování vybraných prezentací

 Umožňuje interakci ze sálu jako při běžné akci

 Nepropadnutí účastnického poplatku v případě náhlé překážky v účasti na akci

Pro organizátory

 Umožnění plnohodnotné účasti všem, kteří nemohou přijít, a to bez vrácení účastnického poplatku

 Možnost přidání kompletní virtuální místnosti nebo výstavního boxu

 Dodržování standardního formátu akce (sekce, přednášky, přestávky)

Definice a potřeby:

Kongres se koná jako obvykle

 Všechny sály jsou vybaveny potřebnou technikou

 Část účastníků přijede osobně a sleduje přednášky v sálech 

 Část řečníků, předsedajících a posluchačů nemůže přijít, ale stačí jim spuštěný Chrome nebo Firefox

Sály je třeba vybavit technikou navíc

 Zařízení pro přenos prezentací je potřeba připojit k přípravné místnosti řečníků

 Řídící server s kongresovým systémem musí být připojen k rychlému a stabilnímu internetu

 v náhledové místnosti

 Pro komunikaci s řečníkem je pouze nutné změnit nastavení mikrofonů 



POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
VIRTUÁLNÍ PŘÍPRAVA ŘEČNÍKŮ

Poskytuje zcela automatické otestování spojení řečníka s virtuálním sálem

 Tato možnost je vhodná pro technicky zdatnější řečníky

 Bez nutnosti komunikace s technikem v přípravně

 Rychlé a nezávislé na otevírací době přípravny

Možnost využití on-line spojení s technikem ve virtuální přípravně 

 Jednoduchá komunikace pomocí chatu

 Snadné hlasové připojení

 Záznam o provedeném spojení a jejich pozdější přehled 

Po návštěvě virtuální přípravny má účastník jistotu úspěšného navázání spojení v době prezentace 

nebo předsednictví.

Vzdálený řečník

 Snadné a intuitivní rozhraní pro sdílení obrazu a zvuku

 Zahájení sdílení prezentace on-line předsedajícím

    Řečník pouze čeká na vyzvání k zahájení své prezentace

 Možnost začlenění obrazu z webkamery do plochy prezentace

 Obousměrná komunikace ze sálu s předsedajícím nebo publikem

Vzdálený předsedající

 Přehledný seznam sálů s náhledy o aktuálním dění

 Zprostředkuje účast ve své sekci

 Možná kombinace přítomných i vzdálených předsedajících

 Sledování náhledu probíhající online prezentace

 Možnost komentovat aktuální dění v sekci

Vzdálený posluchač – streamování

 Přehledný seznam sálů s náhledy o aktuálním dění

 Sledování vybraných prezentací na celé obrazovce

 Doplnění přenosu dalšími informacemi

    Jméno a fotografie řečníka

    Celý abstrakt prezentace

    Jména a fotografie předsedajících

 Plnohodnotná interakce s celým sálem

 Pokládání dotazů

 Hlasování 

Provozováno ve spolupráci se společností TRI https://tri.cz/cs/

V Kongresovém centru Praha nabízíme také pronájem speciálního TV studia 

pro živé vstupy nebo natáčení videospotů. https://www.praguecc.cz/cz/pcc-live-tv-studio

Pro bližší informace kontaktujte Milana Svobodu na email avinfo@praguecc.cz


