Audience Response System
Έχετε την ευθύνη οργάνωσης συνεδριάσεων Δημοτικών συμβουλίων, Διοικητικών
συμβουλίων εταιριών ή συνελεύσεων μετόχων;
Χρειάζεται οι παρόντες να ψηφίζουν για θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς;
Θέλετε να έχετε την δυνατότητα άλλες φορές οι ψηφοφορίες να είναι επώνυμες και
άλλες ανώνυμες;
Θέλετε να παίρνετε άμεσα τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σε μορφή κατανοητή
και ευχάριστη;
Χρειάζεται να ετοιμάζετε πρακτικά συνεδριάσεων με αναλυτικά στοιχεία για τις ψηφοφορίες και τους συμμετέχοντες;
Σας ενδιαφέρει να έχετε όλα τα παραπάνω χωρίς πολύ κόπο;
To Audience Response System μπορεί να σας δώσει αυτές τις δυνατότητες !!!
Τι είναι το ARS?
Είναι μια διαδραστική τεχνολογία που συνδυάζει ασύρματα απαντητικά χειριστήρια
(ή smartphones) που μοιράζουμε στους παρόντες, ένα USB δέκτη και το κατάλληλο
λογισμικό που συλλέγει τις απαντήσεις. Ενσωματώνουμε ερωτήσεις multiple choice
στην ροή της παρουσίασής μας, οι παρόντες ψηφίζουν μέσω των χειριστηρίων και
το σύστημα παρουσιάζει τα αποτελέσματα άμεσα σε μορφή γραφημάτων!
Το σύστημα ARS είναι αξιόπιστο και πολύ φιλικό στους χρήστες!!
Τα οφέλη του άμεσου feedback από το ARS?


Άμεση συλλογή απαντήσεων στις ψηφοφορίες και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
με ελκυστικό τρόπο.



Αναλυτικά στατιστικά ώστε να συμπεριληφθούν στα πρακτικά των συναντήσεων.



Δυνατότητα για ad hoc ψηφοφορίες που παρουσιάζουν τις απόψεις των παρόντων
και διευκολύνουν τις διαδικασίες.



Καινοτόμα τεχνολογία με εύκολη χρήση που αρέσει και γίνεται αποδεκτή από τον
κόσμο.

Είναι εύκολο να χρησιμοποιήσω το σύστημα;
Ναι! σε μόλις 3 βήματα:

Τι είδους ερωτήσεις υποστηρίζει το Audience
Response System;
Υποστηρίζει ερωτήσεις True/False και Mutiple

Βήμα 1 : Συνδέετε τον RF USB Receiver σε έναν

Choice.

υπολογιστή.

Πόσα χειριστήρια υποστηρίζει ένας Receiver ;

Βήμα 2 : Μοιράζετε τα ασύρματα RF χειριστήρια

O Receiver υποστηρίζει ταυτόχρονα μέχρι 1.000

(100 χειριστήρια μπορούν να απαντήσουν άνετα

χειριστήρια (Turning Point).

και να ληφθούν οι απαντήσεις μέσα σε 10 δευτεΒήμα 3: Εκτελείτε το λογισμικό Turning Point

Απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής στον
υπολογιστή παρουσίασης για να λειτουργήσει το
Audience Response System.

στον υπολογιστή σας.

Ναι, πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση στον ΗΥ.

ρόλεπτα).

→ είστε έτοιμοι για την
ηλεκτρονική σας ψηφοφορία!

Είναι απαραίτητο το Power Point για να χρησιμοποιήσω το σύστημα voting;
Όχι, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω
από οποιοδήποτε λογισμικό.
Είναι εύκολα επεκτάσιμο;
Ναι, απλά αγοράζετε περισσότερα χειριστήρια.
Πρέπει απαραίτητα να αγοράσω το σύστημα;
Όχι, μπορείτε να το νοικιάσετε για όσο διάστημα
το χρειάζεστε, ξεκινώντας και από μια ημέρα!

Τα χαρακτηριστικά του Audience Response
System:
 Το σύστημα μεταφέρεται εύκολα σε δική του
τσάντα μεταφοράς.
 O USB receiver είναι plug and play, είτε σε
Mac είτε σε Windows υπολογιστή.
 Το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση
του και επικοινωνεί τόσο με το Power point
όσο και με το Excel.
 Τα ασύρματα χειριστήρια είναι ελαφριά, αντέχουν σε πτώσεις ενώ μπορεί να απέχουν
μέχρι και 65 μέτρα από τον receiver.
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