Potřebujete uspořádat tlumočenou videokonferenci bez starostí?
V současné obtížné „koronavirové“ době není možné pořádat klasické konference a
mezinárodní komunikace pomocí běžných videohovorů je zdlouhavá a nekomfortní. My
nabízíme kompletní servis při uspořádání videokonferencí i se simultánním tlumočením,
které Vaši mezinárodní konferenci zrychlí. Naše videokonference nemají žádná omezení
ohledně délky trvání či počtu účastníků! Poskytujeme kompletní servis včetně založení
konference, její správy a dohledu technické podpory po celou dobu trvání konference.

Proč využít online videokonferenci od nás?








 Zajistíme bezproblémový chod videokonference díky speciální úpravě aplikace
Zoom, která umožňuje simultánní tlumočení během videokonference. Tuto úpravu
platformy jsme si nechali provést právě pro tyto účely. Spolupracujeme pouze s
profesionálními tlumočníky, kteří mají s tlumočením konferencí dlouholeté
zkušenosti.
 Založíme a připravíme videokonferenci, schválíme všechny účastníky. Každý
účastník obdrží pouze odkaz, přes který se přihlásí. Není potřeba si zdlouhavě
zakládat uživatelský účet.
 Po celou dobu konference máte naši technickou podporu.
 Konference nemá žádná omezení ohledně délky trvání či počtu účastníků.
 Máte možnost sdílet obrazovku, používat video, využívat chat mezi účastníky a
vybrat si jazyk, kterému budete rozumět.
 Nabízíme možnost pořízení záznamu celé videokonference.
 Konference probíhá vždy pouze mezi schválenými účastníky a zajištění soukromí je
naprostou samozřejmostí.
 Ke každé konferenci sestavujeme průvodní informace a poskytujeme nepřetržitou
telefonickou podporu.
 Ušetříme Vám čas s přípravou a hledáním správného nastavení.
 Zašleme Vám i jednoduchý krátký návod.
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Co k videokonferenci potřebujete?



 Počítač, tablet, nebo telefon, na který si nainstalujete aplikaci Zoom (podpora
pro Windows, Mac, iOS, Android).
 Doporučujeme využívat sluchátka s mikrofonem pro vyšší kvalitu zvuku.
 Kvalitní stálé připojení k internetu.

Užitečné obecné typy pro videokonference:
1. Doporučujeme využívat video, protože účastníci se pak lépe soustředí a konference
je osobnější. Aplikace nabízí i možnost využití virtuálního pozadí.
2. Pokud účastník nemluví, měl by si vypnout mikrofon. V konferenci pak nevznikají
přebytečné ruchy.
3. Pokud chcete sdílet obrazovku, je možné sdílet pouze okno určité aplikace, abyste
ostatním neukazovali plochu svého počítače a další otevřená okna.

Cenové podmínky:




 Jednorázový poplatek za založení/uspořádání videokonference: Kč 800,-/30,- EUR.
 Technická podpora během videokonference: Kč 750,-/28,- EUR za každou započatou
hodinu.
 Vlastní sazba za simultánní tlumočení – dle délky a povahy akce, požadované
jazykové kombinace simultánního tlumočení, stanovíme konkrétně ke každé
jednotlivé videokonferenci.
 Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.


Kontakt:
V případě zájmu nás kontaktujte na našich mobilních telefonech 777 133 862 (Petra
Drahošová), 775 133 868 (Kateřina Hříbalová) nebo 775 133 881 (Michaela Strejčková). Rády
Vám poskytneme veškeré informace. Můžete nás také kontaktovat na naší e-mailové adrese:
preklady@yespreklady.cz.
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