İnteraktif, pratik
ve güvenli iletişim
Teknolojinin geldiği son nokta; aynı çatı
altında çalışma, toplantı yapma, eğitim
alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
Çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarını
ses, video ve dosya paylaşımı ile bir araya
getiren VIO, düşük maliyetli, güvenli ve
pratik iletişim imkânı sunuyor.

İhtiyaca uygun
çözümler
VIO sunduğu ölçeklenebilir, yüksek
kaliteli web tabanlı video iletişim
ortamıyla, mesafeleri kısaltarak işinizi
kolaylaştırıyor.
Masaüstünden erişilebilen, toplantılar,
sunumlar, hatta interaktif eğitim
programları oluşturmanızı sağlıyor.

Tek tıkla bağlan!
VIO, herhangi bir uygulama
indirmeden, kolayca tarayıcı üzerinden
bağlanabileceğiniz bir video iletişim
ortamı sağlıyor.
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İş hayatında, çalışanların bir araya gelip
aynı odada çalışma, toplantı yapma dönemi
artık geride kaldı. VIO, toplantılarınızı ya da
kolektif çalışmalarınız için gereken iletişimi
web üzerinden yürütmenizi sağlıyor. VIO

İşiniz için düşük
maliyetli iletişim

ile web üzerinden planlı ya da plansız
toplantılar oluşturmanız; ofis dışındaki
çalışanlarınıza veya uzaktaki müşterilerinize
anında ulaşmanız, birlikte çalışmanız ve
interaktif toplantılar yapmanız mümkün.
Bulut üzerinden kullanım imkânı sunan
VIO, bu sayede yüksek verimlilik elde eder,
işletme maliyetlerinizi düşürür.
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Sanal sınıfta
ortak çalışma
platformu
Online eğitim, günümüzün ve geleceğin eğitim
modeli haline gelmiş durumda. VIO Akademi, bu
anlamda başarılı bir yatırım olarak, geleceğin eğitim
kurumlarına göz kırpıyor. VIO Akademi’nin pedagojik
açıdan eğitim amaçlı kullanıma uygun sesli ve

Akademi sürümüne
özel faydalar
* Pedagojik açıdan eğitim

* Kurulum gerektirmeden,

amaçlı kullanıma uygun

WebRTC teknolojisini

interaktif kullanıcı ara yüzü.

destekleyen internet tarayıcıları

* Yerel teknik destek

ile bağlanılabilme.

hizmetiyle sorunsuz kullanım.

* Kurum kimliği ile

* Tablet desteğiyle ortak beyaz

özelleştirilme, kurumun diğer

tahta kullanımı kolaylığı.

uygulamalarına ve web sitesine

* Standart protokol desteği

entegre olabilme.

aracılığıyla bütün Ders
Yönetim Sistemi sistemleri ile
entegrasyon imkânı.

görüntülü sanal sınıflarıyla, uzaktan etkin eğitim
kolaylığı sağlanıyor. VIO Akademi’nin ekran paylaşımı
özelliği ortak doküman üzerinde çalışabilme ve ortak
beyaz tahtadan paylaşım yapabilme imkânı sunuyor.
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