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 برگزاري کالس هاي آموزش مجازي، وبینار و وب کنفرانس 
  ،پشتیبانی از تمام سیستم عامل هاي مرسوم مانند اندرویدiOS  ،

 ویندوز، و لینوکس و دستگاههاي مرسوم مانند تبلت و موبایل و...
 نمایش انواع فایل ها SWF, PPT, JPG, PDF و ... 
  با فناوري قلم نوري و تبلت وایت بردقابل نوشتن بر روي 
 پیشرفته  بزارهاي کمکی در وایت برد ا  
 تعریف جلسه یا کالس مجازي به صورت عمومی یا خصوصی 
 دسکتاپ کاربران  از راه دور امکان کنترل 
 و کنفرانسیمشاهده لیست کاربران حاضر در سامانه وید 
 صورت خصوصی و عمومیه امکان برقراري پرسش و پاسخ ب 
 و یا  امکان ثبت نام گروهی در جلسات آنالین از طریق فایل اکسل

  یکپارچگی با اکتیو دایرکتوري
 

 
 

 معرفی: 
اکثر سازمانها و  . دارند ازین انیمؤثر با همکاران ، شرکا و مشتر تعامل ییبه توانا سراسر جهان ، مردم يگریاز هر زمان د شیب امروزه
 کنند.این محصولاستفاده می نارهایو وب یکیالکترون يریادگیجلسات وب ، براي برگزاري  (Adobe Connect)ادوبی کانکت  ، ازشرکت هاي دنیا

افزار بسیار قدرتمند ادوب نرم را بهبود بخشند. يبهره ور یسازد تا به طور اساس یسازمان ها را قادر مقابلیت هاي فوق العاده اي ارایه کرده و 
 برداري توسطقابل بهره منعطف با هر پهنا و سرعتی هایی است کهاز معدود سیستم ،Adobeافزاري جهان شرکت محصول غول نرم کانکت

بدون قطعی و ارتباط تصویري و صوتی را عادي،  و اینترنتو یا موبایل  کنفرانس از طریق رایانهوب باشد کهمیموسسات ها و همه سازمان
  سازد.مقدور میبا باالترین کیفیت و سرعت 
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  معرفی ویژگی هاي تخصصی
  :قابلیت مدیریت کاربران و مدیریت بسیار کارآمد

 لکنتربا امکان  کنندگان در وب کنفرانسشرکت 
 هايسکال جهت باندپهناي  شمندهو یا و ستید

 اريگذاكشترا بهاد، امکان فرا سترسید و زيمجا
اي، هپنجربه صورت مدیر  بنتخاا سساا بر صفحه

، )Screen Sharing(دسکتاپ کل  ایو  اريفزامنر
گذاري انواع فایل و به اشتراكارسال پیام خصوصی 

مشاهده لیست کاربران حاضر   ،بین مدیر و کاربران
و تطابق کامل با سامانه مدیریت آموزش  در سامانه

 )LMSالکترونیکی (

 :کیفیت  قابلیت بسیار باالي صوتی و تصویري
وایت برد پیشرفته و بدون قطعی،  صدا و تصویر عالی

قابلیت نوشتن به وسیله قلم نوري و  و هوشمند با
، SWF،PPTاز جمله  هاانواع فایلنمایش تبلت و 

JPG ،PDF تصاویر و دانلود نمودن قابلیت آپلود ...  و
پخش  نمکاا نمایش آنهاو  Power Pointو 
امکان ، يتصویر و صوتی مختلف هايمتفر

 کنفرانس صرفاً صوتی

  :امکان برگزاري امکانات موثر در جلسات
گیري آنالین و نمایش نتایج به (راي نظرسنجی

 و جلسات )Online( ضبط امکان ،نمودار) صورت
 کنترل و آنالین صورت به هافایل مجدد استفاده

 انبررکا يباال ادتعد رفیتظ شپذیر، محتوا دانلود
 عدم و    .... و) رسمینا( شیزموآ هگارکا ر،بیناو جهت

 برگزاري ساعات و جلسات همزمانی محدودیت

  :128( امنیت بسیار باالامنیت بسیار باال bit SSL 

encryption(  اعمال و کاربران بندي سطح امکانو 
ارش، گز ئهارا یا و دنکر صحبت زهجاا و کنترل

براي احراز هویت  LDAPقابلیت تلفیق کامل 
و یا قفل کردن جلسه و جلوگیري از ورود کاربران، 

 کاربران دیگراخراج 
 

  

   
  :قابلیت استفاده در پهناي عدم نیاز به امکانات زیاد

 طرف کاربر و چه در طرف سرور،باند پایین چه در 
 ونبد( وب محیط در رکا قابلیت، IP Validبدون تیاز به 

(  خلیدا هايکهشب در رکاامکان ) ضافها ارفزامنر نصب
امکان شرکت از طریق ، ) ینترنتا به سترسید ونبد

 (iOS, Android, Blackberry)موبایل  تبلت و 
 

 معرفی ویژگی هاي عمومی:
  شرکت رایان  کارشناسان فنی اي:پشتیبانی حرفه

به صورت تیکت و تلفنی پشتیبان شما سامانه آرکا 
  هستند.

 :سریع اندازيراه و نصب محیط کاربري آسان، 
 آسانو کاربرد یادگیري 

  
 يمجاز يکالسها يو به اشتراك گذار رهیذخ تیقابل

 کیبا کل یرا به آسان يکالس مجاز يتوان محتوا ینرم افزار م نیا در
 يرا بر رو لهایفا نیتوان ا یم رهیکرد. پس از ذخ رهیذخ نهیگز کی

 یرا م لهایفا نیقرار داد. اجازه دانلود ا انیاستفاده دانشجو يوب برا
 نرم افزار کنترل کرد. نیتوان با ا

  کیفیت بسیار عالی صوت و تصویر
صوت و تصویر دریافتی از این نرم افزار حین برگزاري کالس مجازي 

تحت وب، با کیفیت بسیار باال می باشد. صوت و تصویر یا کنفرانس 
دریافتی از این نرم افزار بدون قطعی و با کیفیت مناسب به کاربر 

 ارائه می شود.
 پهناي باند کم مورد نیاز در سمت کاربر و سرور

نیاز این نرم افزار براي برگزاري کالسهاي برخط، پهناي باند مورد 
بسیار پایین است. هم در طرف کاربر و هم در طرف سرور این امر 

 صادق می باشد.
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 ویژگیها 

  موبایلپشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها ي رو میزي و )
 هم براي ارایه کننده و هم براي شرکت کننده)

  قابلیت مدیریت کاربران و شرکت کنندگان در وب کنفرانس
 و کالس مجازي

  قابلیت آپلود کردن تصاویر (با فرمت هاي مختلف) و نمایش
 آنها

  قابلیت به اشتراك گذاري فایلهاي مختلف مورد نظر استاد
 به عنوان جزوه درسی یا کمک درسی

  قابلیت آپلود کردن و نمایشPowerpoint 
  داراي تخته وایت برد جهت نوشتن بر روي آن و نمایش به

 بقیه
  قابلیت چت کردن با همگی یا فردي از شرکت کنندگان در

 کالس مجازي
  قابلیت کنفرانس صوتی توسط استاد یا هر یکی از

 دانشجویان با مجوز استاد
  یا هر یکی از قابلیت کنفرانس تصویري توسط استاد

 دانشجویان با مجوز استاد
  قابلیت به اشتراك گذاشتن صفحه کامپیوتر شخصی براي

بقیه (این مورد براي آموزش نرم افزارهاي مختلف کاربردي 
 مانند اتوکد و ... بسیار مفید است)

 قابلیت ضبط کالسها و کنفرانسها و دانلود فایل مربوط 
 واهقابلیت چیدمان صفحه به صورت هاي دلخ 
 قابلیت گذاشتن لینک در صفحات 
  قابلیت برگزاري نظر سنجی جهت دریافت نظرات شرکت

 کننده ها
  قابلیت تلفیق کاملLDAP  براي احراز هویت کاربران و

  .اکسلقابلیت وارد کردن مشخصات کاربران از طریق فایل 

  
 
 دانلود جلسات ضبط شده با فرمت فشرده و با کیفیت باال 
 ارسال و دریافت صدا، تصویر و پیام متنی در سمینار تحت وب 
  جلساتامکان اتصال با حداقل سرعت از خانه یا دفتر کار به 
  ابزارهاي کمکی در وایت برد پیشرفته 
 نمایش انواع فایلها SWF, FLV, MP4, PPT, JPG, PDF و ... 
 نوري و سفید ادوب با فناوري قلمقابل نوشتن بر روي تخته

 تبلت
 ه ب آن گیري و نمایش نتایجامکان برگزاري نظرسنجی (راي

 ورت نمودار)ص
 بندي و اعمال کنترل بیشتر نسبت به امکان سطح

 و کاربران کنفرانسویدئو
 تعریف جلسه یا کالس مجازي به صورت عمومی یا خصوصی 
 امکان ضبط جلسات و استفاده مجدد بصورت (Online) 
 ( وب میت ) امکان تغییر چیدمان تجهیزات در کالس آنالین 
 امکان کنترل از راه دور (Remote Control) دسکتاپ کاربران 
 مشاهده لیست کاربران حاضر در سامانه ویدئو کنفرانس 
  محتواي رکورد شده دانلودامکان 
 امکان پرسش و پاسخ بصورت خصوصی و عمومی 
 امکان ثبت نام گروهی در جلسات آنالین از طریق فایل اکسل 

 و یا تلفیق با اکتیو دایرکتوري 
 امکان به اشتراك گذاري video و دانلود MP3  ... و 
  شرکت کنندگان ارسال پیام خصوصی بین مدیر و 
  براي ارایه کننده یا شرکت کننده تبلت استفاده ازامکان 
  صفحه کاربران  امکان مشاهده  
 نمایش وضعیت اتصال و سرعت کاربران 
 امکان ذخیره وایتبرد بصورت عکس 
  

 
  
 

براي قدرتمندترین نرم افزار جهان  نرم افزار ادوبی کانکت، درباره:   
این نرم  ست. ا نارهایو وب یکیالکترون يریادگیجلسات وب ، برگزاري 

 افزار به صورت ابري و یا نصبی ارایه می شود.
    باشد.کلیه حقوق مادي و معنوي محفوظ و متعلق به شرکت رایان سامانه آرکا می
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