
  



  

econference.ro
● țO companie nouă, înfiin ată în 2008

● țPortal de conferin e online, pentru companii 
și persoane private, în scopuri de afaceri

● Pe bază de abonament sau plata pe loc

● țPrincipala pia ă pe termen scurt: România

● Lansare iulie 2008. Beta 1 Iunie 2008.



  

● O tehnologie matură, dezvoltată de 10 ani

● O tehnologie dezvoltată în România

● șVândută în Europa, Japonia i Statele Unite

● Instalări ț cu mul i utilizatori

● Certificări de securitate de la DoD

Tehnologie



  

● șAdministrarea u oară a conturilor individuale

● Administratea centralizată a mai multor conturi 
ț țîn cazul abona ilor corpora ii

● Posibilitatea de a invita persoane din afara 
firmei la întâlniri

● țPosibilitatea de a publica pe sit conferin ele cu 
caracter general

Facilităţi



  

Sesiuni 
publice

Tipuri de sesiuni
Sesiuni 

colaborative
Sesiuni 

controlate

Sesiuni 
planificate

Sesiuni 
înregistrate



  

● șPresence awareness i mesaje instant

● șChat i whiteboard

● Audio/video

● șDesktop i application sharing

● File sharing, slideshows, co-browsing, 
questionnaires

Tipuri de comunicaţie



  

● Conturi gratuite de 1 lună pentru utilizatorii 
țînregistra i în luna Iunie 2008

● Conturi de dezvoltator începând din Iulie 2008]

Veniţi şi testaţi!



  

● țPute i cumpăra de la noi software pentru a vă 
ținstala în firmă propriul server de conferin ă

● țÎn cazul ăsta vă pute i ascunde după firewall
● ș țTraficul i informa iile rămân la voi
● țAve i control deplin asupra a ceea ce se 

întâmplă pe server

Vă place?
Luaţi-l acasă!



  

● Pentru că ne place aici!
● Pentru că în decembrie lansăm un nou portal 

țpentru utilizatorii priva i: myconference.ro
● Pentru că myconference.ro va fi gratuit
● Pentru că myconference.ro va fi bazat pe un 

client nou, open source, pe care vrem să îl 
facem împreună

De ce am venit
la Eliberatica?



  

● ț țO nouă viziune de conferin ă: conferin ă cu 
prietenii din living

● Integrat cu mediacenter-ul preferat
● ț șInterfa ă simplificată, u or de utilizat
● șCustomizabil i cu suport de plugin-uri
● șPortabil pe Linux, Mac i Windows

myconference.ro



  

● țÎn iulie va fi lansată o sec iune specială pe sit 
pentru comunitatea de dezvoltatori

● țVom pune la dispozi ie servere pentru 
dezvoltare peste Internet sau local

● Vom publica API-urile de acces pentru servere 
ș ți documenta ia necesară

● Vom crea infrastructura de dezvoltare

Cum va fi 
organizată dezvoltarea



  

● șDa, ne gândim să lansăm i o versiune open 
ș șsource a serverului, însă nu tim nici când i 

nici dacă versiunea va fi limitată
● Da, ne gândim în perspectivă să creăm o 

țextensie Firefox pentru conferin e online
● Da, lucram deja pentru o versiune a API-ului 

pentru Windows CE, urmează iPhone

Ca să nu mai
întrebaţi

DA



  

țVă mul umesc!
Eugen Rotariu

eugen.rotariu@econference.ro
http://www.econference.ro


