
Descriere a platformei RoLive

Ce este RoLive?
RoLive este o soluție de video conferință, securizată și criptată și de webinar la un nivel
tehnic și la o calitate apropiată de bine-cunoscutele zoom, teams, meet etc.
Aplicația este complet gratuită, NU folosește datele personale și este 100% românească.

Funcționează pe iOs și Android precum și în web-browsers https://rolive.net .

Aplicația se numește RoLive și poate fi descărcată atât în App Store cat și din Magazin Play.
Toate informațiile suplimentare pot fi găsite la adresa https://www.rolive.ro/ și
https://rolive.net

Funcționează pe iOs și Android precum și în web-browsers.
Soluțiile de videoconferință permit angajaților să comunice cu colegii sau cu partenerii
oriunde s-ar afla și oricând este nevoie, fără a renunța la confortul birourilor, într-un mod
extrem de eficient. Astfel, se reduc costurile, se iau decizii mai ușor, se îmbunătățește
productivitatea și se îndeplinesc mult mai ușor obiectivele propuse.
Digitalizarea în educaţie: avem nevoie de un model hibrid, trebuie să folosim ce am învăţat în
această perioadă şi să ne ajutăm în continuare de tehnologie.

Adoptarea şi folosirea noilor tehnologii în procesul educa ţional reprezintă o completare a
acestui proces şi nu o înlocuire a metodelor clasice de predare.
Aplica RoLive este o bună soluție pentru organizarea activităților din parohii, o comunicare
eficientă între Centrul Eparhial și protopopiate, protopopiate și parohii.
Caracteristici:
Conferințe video - Comunicarea prin conferințe video este populară în multe organizații.
Webinar - Seminariile web facilitează și eficientizează comunicarea cu angajații, partenerii și
clienții.
Fără limită de timp - Nu există limită de timp pentru conferințele RoLive.
Programare - Programați-vă conferințele video și faceți-le accesibile după cum doriți.
Înregistrare - Colaborați mai bine înregistrând webinare și conferințe video transmise în
direct.
Distribuire ecran - Alegeți ce browser, desktop sau filă doriți să partajați la conferință.
Integrare tablă albă - Când lucrați în echipă o tablă albă vă poate ajuta să notați și să vă
organizați ideile mai repede.
Dezactivare toate - Moderatorul poate dezactiva de la începutul conferinței sunetul și video
pentru toți participanții.

https://rolive.net
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https://www.rolive.ro/
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Streaming pe youtube - Pe RoLive transmite conferințele in direct pe youtube și invită un
număr nelimitat de spectatori.
Până la 75 de utilizatori - Numărul maxim de persoane care se pot alătura aceleiași întâlniri
este de 75 de utilizatori.
Seminarele web facilitează și eficientizează comunicarea cu angajații, partenerii și clienții.
Puteți să faceți prezentări, să efectuați demonstrații de produse și să transmiteți mesaje la
nivel mondial către mii de oameni odată. Și dacă creați conținut webinar care este informativ
și memorabil, veți obține rezultate excelente.


