Stream ditt arrangement!
Selvfølgelig er det beste at alle er tilstede, men i noen tilfeller er ikke dette
mulig. Nå kan du gi alle anledningen til å ta del i arrangementet uansett
hvor de er. De kan delta interaktivt og i tillegg ta kontroll over sin egen
seer-opplevelse.
Om man ikke kan følge med live gjør ikke det noe. Alt som blir streamet blir
lagret og tilgjengelig for dem man ønsker å dele det med. Kanskje man gikk
glipp av noe når man var der eller har lyst å se om igjen noe som var veldig
bra?
Streaming må ikke sendes direkte, men kan benyttes som bare opptak om
ønskelig.
Interessert i å vite mer om hvordan dette vil løfte deres arrangement?

Ta kontakt for en uformell prat.
☏ 06432

Marius Jacobsen

marius@companycast.no
+47 932 10 610

☏ 06432

www.companycast.no

post@.companycast.no

Vår streamingløsning
Flerkameraløsning
www.companycast.live støtter opp
til 4 synkroniserte kamerakilder.

Endre kamerakilde
Seeren bestemmer selv hvilke
kamera de vil se, eller de kan lene
seg tilbake og la vår smarte
streaming-løsning bestemme.

Prosjektorstøtte
Brukes prosjektor vil den vises
som en kamerakilde med 100%
oppløsning, enten det er video, animasjon, PowerPoint eller Kahoot.

Kommentarer
Innebygget kommentarfunksjon
gjør det mulig for seerne å stille
spørsmål under direktesendte
arrangementer.

Lagring
Alt du streamer registreres automatisk, lagres i ditt personlige arkiv,
og er tilgjengelig umiddelbart
etterpå.

Planglegging
Det er enkelt å planlegge, opprette
og varsle om en webcast i god
tid før den starter! Da kan du dele
lenken eller den integrerbare koden
lenge før arrangementet begynner.

Tilgangskontroll
Live-streamen og videoopptakene
kan beskyttes med et passord, slik
at bare inviterte eller betalende
kunder har mulighet til å delta.

Alle enheter
Løsningen vår bruker et responsivt
design, slik at alle streams kan
sees på alle slags enheter.

Godt lydbilde
Lyden på CompanyCast.live
opprettholder god kvalitet og
fungerer sømløst.

Agenda, arkiv og kapitler
Et agenda- og arkivsystem kan
integreres, eller du kan dele
webcast-opptakene dine i kapitler.
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