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la nova alvoko por videokunvenoj kaj retaj 

servoj kondukos al  

"fundamenta, konstanta ŝanĝo en kiel 

homoj kunvivas." 

Enkonduko 





Adobe Connect 

videokunvena platformo planita por multoblaj uzoj:  

prezentoj, interreta trejnado, retkonferenco, lernaj moduloj, labortabla 

interŝanĝo, kunvenoj de 1 al 1 kaj pli. 

 

La prezoj por Adobe Connect estas specifaj por kunvenoj aŭ retpaĝoj:  

• kunvenpakaĵo komenciĝas je $ 50 / mo por ĝis 25 partoprenantoj,  

• retpaĝa pakaĵo komenciĝas je $ 130 / mo. por ĝis 100 partoprenantoj.  

• Ĉi-lasta povas esti etendita al 1000 partoprenantoj por $ 580 / mo.  



Avaya Spaces 

konferenca kaj  

komunika kompanio  

Senpaga: videokunvenoj por ĝis 200 

partoprenantoj, kun aliro al filmetoj, voĉo, 

babilejo, enhavo por interŝanĝo kaj interretaj 

kunvenoj. 



Cisco Webex 

videokunvena aplika[o de la '90-aj jaroj;  

akirita de Cisco en 2007. Kvankam ĝi estas plejparte konata kiel 

komerca apliko kaj daŭre koncentriĝas pri kompanioj, ĝi havas ankaŭ 

iu senpagan version, kiun valoras atenti.  

Por la nuna kriz-okazo 

Ĝis 100 partoprenantoj; Senlima tempolimo por ĉiu kunveno 



BlueJeans 

bona eblo por laboraj teamoj kaj kunvenoj,  

+ : ĉifrita defaŭlte (baz-kaze).  

 alirebla per retumilo kaj ne bezonas konton aŭ la elŝuton de nova 

programo. 

 

Kosto $ 9,99 por baza plano, kiu ebligas kunvenojn ĝis 50 homoj  

 $ 13,99 por ĝia "profesia" produkto, kiu ebligas ĝis 75 homojn por kunveno, 

inter aliaj funkcioj. 



FaceTime 

por produktoj de Apple  

+ : konata pro siaj fortaj ĉifradaj praktikoj    

 senpaga por Apple-uzantoj 

- : nur havebla por uzantoj, kiuj havas Apple-aparatojn   

maksimume 32 uzantojn  

 ne permesas homojn aliĝi per ligilo 



Google Hangouts 

malmoderna apo de google 

aldoni tekstajn mesaĝojn kaj dividi ekranojn 

Ĝis 10 partoprenantoj 

Voĉaj konversacioj povas havi ĝis 150 partoprenantojn 



Jitsi Meet 

fondita en 2003 de studento en Francio: pli sekura alternativo al Zoom. 

malferm-fonta platformo 

facile renkonti interrete per simple navigado al la retejo kaj alklakado de "Iru."  

ofertas funkciojn trovitajn en pli konataj programoj, kiel babilejo, registra sesio 

(al Dropbox ). 

Ĝis 75 partoprenantoj (ĝis 35 por la plej bona sperto). Publika aŭ privata 

babilejo 

Integriĝas kun Slack, Google Calendar, kaj Office 365 



Microsoft Teams 

 

37% da kresko dum nur unu semajno, de 32 milionoj al 44 milionoj ĉirkaŭ 

la mondo. 

+ : 250 homojn en kunveno aŭ ĝis 10.000 spektantoj per ĝia prezento.  

 facile dividi dosierojn babili dum kunvenoj kaj ekran-dividi 

+ : senpaga, integriĝas kun Skype. 

 

- : konstruita ĉefe por entreprenoj, aŭ "teamoj".  



Signal 

Signalo estas ĉifrita mesaĝ-programo vaste konsiderata 

kiel la plej sekura de la mondo - kaj ĝi pli kaj pli funkcias. Ĝi 

ebligas grupajn babilojn, sed ne grupajn videoreklamojn. 

+: Ĝi estas ĉifrita kaj senpaga elŝutebla. 

+: Signalo ne ebligas grupajn filmetojn, sed ĝi utilas por 

unu-unu-videaj babilejoj, kiuj postulas fortan sekurecon kaj 

ĉifradon. 



Skype (Skajpo) 

Publikigita en 2003, aĉetita de Microsoft en 2011 

senpaga eblo por unu-al-unu aŭ grupaj kontaktoj. 

+ : senpaga, facile uzebla kaj vaste konata. 

- : La maksimumao da partoprenantoj estas 50 (sed ekde 10 duba) 

- Netaŭga por grandaj organizoj aŭ grandaj renkontiĝoj. 



Slack 

ĉefe teksta babilejo,  

senpaga versio: fari videoprezenton al individuoj 

okazigi renkontiĝon inter pluraj homoj estas pagenda.  



Starleaf 
 

por grandaj kompanioj ; nun ofertata senpage dum la pandemio. 

+ : lokaj datumoj pri privateco, permesas elekti, kie estu stokata uzanto-
datumojn.  

- : celas organizojn kun pli ol 500 dungitoj  

- gastigas ĝis 20 homojn en unu kunveno kunveno 

- maksimume po 46 minutojn por kunveno sub sia senpaga elekto 

- pagitaj planoj ofertas ĝis 100 partoprenantojn; pliaj 1.000 homoj povas rigardi 
sed ne partopreni. 



Whereby 

havas babilan funkcion, permesas dividi ekranon, silentigi aŭ elĵeti uzantojn.  

Ĝis kvar partoprenantoj en senpaga versio 

Ekrano-dividado, YouTube-integriĝo, Kapablo "ŝlosi" ĉambrojn 

 

Se vi havas imagon pri pli da homoj, la Avantaĝa versio ($ 9.99 por monato) 

ofertas ĝis po 12 partoprenantojn por ĉambro en ĝis tri kunvenejoj. 

 



Sidejo en Kalifornio,  

publikiĝis en 2019 

rapide fariĝis populara eblo  

amasan pliiĝon en uzado de kiam la disvastiĝo de la viruso komenciĝis 

la senpaga versio: 

 gastigi ĝis 100 partoprenantojn 

 krei grupajn kunvenojn daŭrantajn ĝis 40 minutojn 

+ : Ĝi estas taŭga kaj facila por uzi 

- : problemojn pri privateco kaj sekureco de datumoj de uzantoj 

unu el la plej konataj videokunsidaj programoj. 

 



Evand 

Evand estas interreta sistemo por ĉiuj, kiuj aktivas en la kampo de eventaj 

organizoj aŭ volas facile trovi kaj partopreni siajn plej ŝatatajn eventojn. 



Elm24-7 

interreta edukado-sistemo.  

Ĉi tiu sistemo havas la celon kaj iniciaton por interretajn kursojn; 

interrete kaj eksterrete samtempa kaj nesinkrona instruado por 

la adresatoj. 

Spaco por dosieroj, eblo por ekzamenado, kaj voĉdono 

Eblo rekordi la sesiojn 



Elm24-7 Evand 

Skype Jitsi 
Hangout 



Fino 

Dankon! 


