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Szkolenia i "onboarding"
Panopto ułatwia nagrywanie 
i udostępnianie filmów szkoleniowych 
wszystkim współpracownikom. Mogą 
oni odtwarzać przygotowane materiały 
szkoleniowe kiedy tego potrzebują. 
Dzięki temu firma jest w stanie 
zredukować koszty szkoleń o 50%-70%. 

Wydarzenia i komunikacja
Panopto oszczędza czas i pieniądze 
potrzebne na nagrywanie szkoleń i transmisji 
wydarzeń. Udostępniaj w Internecie 
komunikaty zarządu z łatwością jednego 
kliknięcia. Transmituj konferencje na żywo 
bez żadnych ograniczeń.  Wszystko za 
pomocą dowolnego laptopa.

Bezpieczny firmowy YouTube
Panopto udostępnia pracownikom 
bezpieczną bibliotekę wideo, do której 
mogą uzyskać dostęp z dowolnego 
urządzenia. Funkcja "Smart Search" 
umożliwi znalezienie poszukiwanego 
słowa i wskaże moment jego 
występowania w materiale wideo.

Portal wideo dla firm
Jest prostszy sposób na tworzenie prezentacji wideo, nagrywanie szkoleń stacjonarnych, 
przekazywanie wiedzy oraz zarządzanie biblioteką materiałów wideo. Poznaj Panopto.

Capturing video is that easy 
with Panopto. Create and 
share professional recordings 
in minutes, without need for 
costly post-production or 
third-party AV specialists.

Press record. 
Present. 

Press stop. 

Liderzy 
wybierają 
Panopto:
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Webcasty na żywo
Z łatwością jednego kliknięcia transmituj 
swoje prezentacje i wydarzenia na żywo.

Wyszukiwarka
"Smart Search" umożliwi znalezienie 

poszukiwanego słowa i wskaże moment 
jego występowania w materiale wideo.

Nagrywanie
Łatwe w użyciu oprogramowanie na 

Windows, Mac, iOS, Android. Nagraj prosty 
Webinar lub wielokamerowe wydarzenie.

Zarządzanie
Zaawansowany, bezpieczny i łatwy 
w użyciu portal typu Video Content 

Management.

Wgrywanie
Wgraj posiadane materiały wideo. 

Panopto w sposób automatyczny dokona 
ich konwersji oraz indeksacji.

Streaming
Efektywna transmisja w sieciach IP 

ze zoptymalizowanym buforowaniem 
i wysoką jakością odtwarzania.

Statystyki
Analityka portalu daje wgląd w statystyki 

odtworzeń, aktywność użytkowników,  
wyniki testów i wiele innych.

Odtwarzanie
Zachwyć widzów interaktywnymi 

odtwarzaczami, które obsługują wiele 
strumieni HD, cyfrowy notes i wiele innych.

Urządzenia mobilne
Natywne aplikacje na iOS i Android 

umożliwiają nagrywanie, przesyłanie, 
wyszukiwanie i odtwarzanie wideo.

Edycja
Edytor wideo oparty na technologii HTML5 

pozwoli każdemu osiągnąć wymarzoną 
jakość materiału wprost z przeglądarki web.

Integracje
Połącz Panopto z dostawcą tożsamości, 
LMS, CMS, CRM lub oprogramowaniem 
społecznościowym lub skorzystaj z API.

Wsparcie
Zespół Wsparcia uzyskał 99% satysfakcji 

klientów za ostatnie 3 lata z rzędu. Usługa 
wsparcia zawarta jest w cenie licencji.  

Wypróbuj Panopto bezpłatnie. 
Odwiedź www.comwise.eu/demo żeby zacząć

Naciśnijnagrywaj. Prezentuj. Nacisnij stop.
Panopto zajmie się resztą. 
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