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“Farklı lokasyonlarda olan kullanıcıların
sesli ve görüntülü görüşmesinin yanında
uygulama paylaşımı gibi özellikleri de
sunarak tam bir birlikte çalışma ortamı
sunuyoruz. Ayrıca sistemlerimiz ile eğitim
gibi faaliyetlerde oldukça basit ve verimli bir
şekilde yapılabilmektedir”

V

ideo Konferans ve birlikte çalışma sistemi olarak PlaceCam, Web Konferans, Webinar ve Sanal Sınıf Sistemi olarak da OnSync yazılım sistemleri ve bulut servisleri sunuyoruz. Sistemlerimiz tamamen Türkçe arayüze sahip olup pratik ve
ekonomik çözümlerdir.Diğer sistemlerle entegre çalışabilen PlaceCam Türkiye’de birçok kurumun tercihi olmuştur.
PlaceCam bir Alman ürünüdür. PlaceCam 256 Bit Kriptolu görüşme sağlamakla birlikte, diğer video konferans sistemlerine entegre
olabilmektedir. Aynı zamanda bir birlikte çalışma
sistemi olan PlaceCam ortak sunum yapma, dosya
paylaşımı, uzaktan uygulama yönetimi, uygulama
paylaşımı ve kayıt gibi özelliklere sahiptir. Linux,
Mac, Windows ve Mobil cihazlarda çalışmaktadır.
OnSync aynı zamanda bir servis olarak dünya
genelinde beş kıtada online görüntülü canlı toplantı, sanal sınıf, webinar sistemi olarak hizmet veriyor.
Yüzde yüz Türkçe ve web tabanlı olan sistem şirketlerin web toplantı ihtiyaçlarını karşılarken, eğitim kurumları ve özel öğretmenlere de
ekonomik ve pratik şekilde sanal canlı ders yapabilmelerini sağlıyor.
Sistemin online sunum yapabilme, uygulama paylaşımı, sanal tahta,
toplantı/ders kaydı gibi özellikleri bulunuyor. 3 katılımcı paketi ücretsiz sunulan sistem aynı zamanda 500 kişilik seminer odaları ve
15,50,100,200 kişilik toplantı odaları şeklinde de hizmet veriyor.
Sistemlerimiz müşterilerimiz tarafından sistem veya bulut servis olarak kullanılabilmektedir. Her iki ürünümüz de telco seviyesinde ölçeklenebildiğinden sınırsız sayıda kullanıcıya hizmet verebilecek yapıdadır.
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PlaceCam aynı zamanda Teletıp uygulamalarında da yerini almıştır. Tele-konsültasyon sistemi olarak Sağlık Bakanlığı’nda kullanımı
yanında hastanelerde hastanın yakınları ile görüşmesi için hasta ziyaretçi sistemi olarak da kullanılabilmektedir.
Farklı lokasyonlarda olan kullanıcıların sesli ve
görüntülü görüşmesinin yanında uygulama paylaşımı gibi özellikleri de sunarak tam bir birlikte çalışma
ortamı sunuyoruz. Ayrıca sistemlerimiz ile eğitim
gibi faaliyetlerde oldukça basit ve verimli bir şekilde
yapılabilmektedir.
Devlet ve eğitim kurumları, dernekler ve şirketler
tarafından ürünlerimiz tercih edilmektedir. Sağlık,
medya, eğitim, kamu sektörlerinde önemli referanslarımız bulunmaktadır. Yazılım ve bulut çözümler yaygın kullanım sağlayabilmektedir.
Ayrıca kolayca diğer sistemlere entegre edilerek değişik kullanım alanları oluşturmaktadır. Tüm dünyada video konferans servislerine olan
ilgi artmaktadır ve kullanıcı sayıları hızla artmaya devam edecektir.
Özellikle yazılım ve bulut çözümlerinin donanımsal video konferans
sistemlerine göre pazarpayı artacaktır. Firmamız Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Teknokent’de uzaktan eğitim (e-eğitim), video ve web
konferans, sanal sınıf teknolojileri, webtv, online yabancı dil ve dijital
içerik geliştirme araçları ve hizmetleri konularında çalışmaktadır.
http://www.etgigrup.com

