E! PRESENTER
Organiseert u een congres met sprekers en
presentaties in meerdere zalen? Dan bieden wij
u met E! Presenter een unieke oplossing!
Eventresult, het IT-label van ACS dat staat voor slimme IToplossingen voor congressen en bijeenkomsten, biedt u met
E! Presenter dè oplossing om presentaties eenvoudig te
beheren en probleemloos te presenteren. In tegenstelling
tot wat men vaak denkt is presentatie management niet iets
voor alleen grote congressen. E! presenter is in te zetten
voor vrijwel elk congres vanaf circa 50 presentaties.
Met behulp van E-Presenter kan veel zorg uit handen
worden genomen van congresorganisatoren, zoals het
uploadproces voorafgaande aan het congres tot de
probleemloze presentatie tijdens het congres zelf en de
publicatie van presentaties na afloop van het congres. Voor
de sprekers tijdens een congres betekent het gebruik van
E! Presenter dat zij zich in alle rust kunnen voorbereiden
en zonder stress hun presentatie kunnen geven.

Met E! Presenter bespaart u kostbare tijd,
minimaliseert u de kans op fouten en geeft
u uw congres een professionele uitstraling.
Het hart van E! Presenter is de database
die wij aanleggen voor uw congres. Hier
kunnen alle presentaties voorafgaande aan
het congres worden opgeslagen en bewaard.
Alle content wordt zodra hij is ontvangen
lokaal opgeslagen. Het systeem is daardoor
niet afhankelijk van internet en daarom zeer
stabiel, betrouwbaar en flexibel. Met behulp
van onze centrale database heeft u maximale
controle; voor, tijdens èn na het congres.
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VOOR DE ORGANISATIE

VOOR DE SPREKER

»

Lay out uploadpagina naar wens in te delen en te
branden met logo’s, banners en foto’s e.d.

»

Er is geen maximum aan het aantal presentaties
en zalen dat gelijktijdig kan worden beheerd.

»

Remote room/sessie monitoring

»

Personal data management Privacy Policy in
overeenstemming met AVG(GDPR)

»

Management van de presentaties
vanuit een centrale database

»

Last minute aanpassingen in het programma snel en
overzichtelijk te realiseren en automatische doorvoeren
naar andere systemen zoals room display informatie

»

Automatische registratie van iedere presentatie

»

Eenvoudige integratie met andere applicaties

»

Zeer gebruiksvriendelijk systeem waar iedereen
snel en intuïtief mee overweg kan

»

Aansluiting op de eisen van de Pharmacode
(o.a. disclosure slides)

»

Upload van presentatie via Internet vanaf elke willekeurige
locatie of in het Speakers Service Centre (SSC)

»

Authorisatie/copyright features tijdens het uploadproces
geregeld (toestemming voor publicatie)

»

Last minute aanpassingen in presentaties
mogelijk, ook tijdens het congres zelf

»

Dashboard met interessante gegevens en
statistieken; voor, tijdens èn na het congres.

»

Sprekers kunnen naam en functie
controleren en eventueel aanpassen

»

Registratie en opslag van presentaties tijdens het congres
en editing/online beschikbaar maken na het congres.

»

Systeem is compatible met PowerPoint,
Prezi en Keynote presentaties

»

Op locatie kunnen sprekers in het SSC
wennen aan het systeem

»

Ondersteuning van onze Powerpoint specialisten
in de SSC; o.a. check van de presentatie op
comptabiliteit met het AV systeem en controle
van de juiste werking van video’s en effecten.

»
»

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Wilt u meer dan zijn de volgende uitbreidingen
makkelijk modulair toe te voegen:
»

Spreker blijft zelf in control tijdens presentatie met
behulp van snel reagerende touchscreen control-unit

Webcast; neem sessie op voor directe streaming
naar internet of als opnamen voor later

»

Afkijkscherm met eigen notities en timer en
een overzicht van de volgende slides

Overflow; met één klik wordt video, audio en de presentatie
gedistribueerd naar een scherm elders in het gebouw

»

Room information display en signage; een scherm
bij de entree van de zaal met zaal-/dag informatie

»

Digitale katheder en digitale bestuurstafel; digitale
meubels met ingebouwde LED schermen waarop
dynamische informatie kan worden gepresenteerd, die
ook op grotere afstand goed leesbaar is voor het publiek.

»

Integrated voting software waarmee u de
participatie van het publiek kunt vergroten.

»

Touchscreen met laserpointer functie

»

Spreker kan zich vrij bewegen op het podium

Graag adviseren wij u ook over sponsorship
opportunities op bijvoorbeeld de uploadpagina, de
breakslides en de chairtables en katheders.
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Lees meer over deze specifieke diensten op
onze website of vraag uw ACS contactpersoon
naar een uitgebreide product leaflets.

