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Je zapotřebí přemýšlet inovativně.
Současné komunikační technologie napomáhají
moderně žít a zároveň si ponechat emoce při vzájemné
komunikaci.
•

Doba Coronavirová nám přinesla i pár pozitivních věcí. Kromě těch základních,
spojených se solidaritou lidí, uvědomění si strachu o své blízké a o svoje zdraví,
také zároveň pomohla k celkové zvýšené ambici o využití online technologií napříč
všemi lidskými činnostmi.

•

Online obchod je pro většinu z nás každodenní rutinou. Práci z domova si mohli
vyzkoušet téměř všichni, co tu možnost mají, až v této době.

•

Vzhledem k nastalé situaci za uplynulých 10 měsíců si uvědomujeme, že je stále
možné se zdokonalovat v použití online komunikačních technologií.

•

S několika odborníky jsme vytvořili studio s názvem Studio3, které nám napomáhá
k organizaci video-konferencí a webových seminářů pro naše obchodní partnery,
kteří rádi využijí naše zkušenosti a odborné znalosti dané problematiky.

•

Dokážeme kombinovat svou fyzickou přítomnost a zároveň on-line moderování
konference pro vaše účastníky a tím Vaše partnery obohatit o zkušenosti
prezentujících řečníků.

•

Jsme tu pro Vás a zároveň nemusíme být vždy přímo s Vámi v jedné místnosti.

www.studio3.live
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Profesně zaměřené konference
doplňujeme o znalost problematiky a technickou vyspělost.
•

Dnes, po více jak 10 měsících strávených díky Covid-19 doma v rámci home-

office, je více než patrné, že přes počáteční pozitivní nadšení s používáním
nových komunikačních nástrojů se ukazuje, že je potřeba nalézt dobrou
rovnováhu mezi časem a intenzitou strávenou před obrazovkou počítače a
kvalitou a efektivitou těchto nových pracovních návyků.
•

Vedle samotného obsahu a jeho moderování se věnujeme také zdokonalení
kvality přenosu zvuku a obrazu.

•

Ukazuje se, že po několika hodinových blocích vzájemného videokonferencování nastupuje únava, která ovlivňuje obecnou kvalitu práce.

•

Jedním z důležitých faktorů nastupující únavy je především kvalita přenášených
slov.

•

Druhou složkou únavy je častá chybovost při organizování, kdy během vzájemné
diskuze chybí obecná kultura předávání slova jeden druhému.

•

Studio 3 používá několik digitálních technologií, které lze během konference
prokládat a kombinovat. Zároveň je možné celou konferenci nahrát na fyzické
paměťové médium nebo přímo kombinovat s vysíláním na sociálních sítích
YouTube, Vimeo nebo Facebook popř. napřímo v rámci streamovací služby
včetně možné tzv. post-produkce.
www.studio3.live
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Virtuální studio – SET 3
Základem je profesionální režie doplněná o fyzického
moderátora.
Jiří Anderle

•

Jedná se o virtuální studio, které je součástí Studio3. Nabízí několik různých
formátů a sestav.

•

Základní sestava SET 3 se skládá z pozice moderátora za stolem a hlavní
obrazovky na levé straně.

•

Doplňkem je obrazovka na čelní straně stolu a zároveň označení studia nad
hlavou moderátora.

•

Všechny plochy obrazovek lze dynamicky měnit. Zároveň je možné obsah
jednotlivých obrazovek přenést střihem na celou obrazovku.

•

Vše je ovládáno z režie nebo přímo moderátorem, který po celou dobu
prezentace udržuje kontakt s publikem. Je schopen vnášet případné dotazy
účastníkům.

•

Hlavní obrazovka přejímá obraz z online komunikačního systému (Teams,
Zoom.us, Google, …)

Živé vysílání lze doplnit dalšími efekty jako jsou loga
sponzorů, jména účastníků, časový limit pro
přednášejícího a další.

•

V případě použití Microsoft Teams je umožněno hlavní obrazovku rozdělit mezi
více online prezentujících, které jsou z režie Studio3 převáděny na hlavní
obrazovku s moderátorem anebo napřímo na celou plochu vysílání.
www.studio3.live

4

Virtuální studio – SET Large
Velkoplošné studio s důrazem na prodej reklamní plochy vícero
sponzorům.
• Jedná se o virtuální velké studio, které je součástí Studio3. Nabízí
rozmanitou plochu i pro umístění dalších reklamních banerů,

běžících videosekvencí apod.
• Základní sestava SET Large se skládá z pozice moderátora za stolem
ve středu studia. Účastnící (řečníci) konference jsou rozděleny do
samostatných obrazovek na levé a pravé části studia.
• Obrazovky zobrazují buď přímo statické vstupy (prezentace, videa,

nebo grafické snímky) nebo přímé video vstupy od online účastníků.
• Vše je ovládáno z režie nebo přímo moderátorem, který po celou
dobu prezentace udržuje kontakt s publikem. Je schopen vnášet
případné dotazy účastníkům.
• V případě použití Microsoft Teams je opět umožněno hlavní
Tento SET Large je velice variabilní a slouží pro větší typy
online konferencí nebo přednášek s napojenými online
řečníky.

obrazovky rozdělit mezi více online prezentujících, které jsou z režie
Studio3 uváděny na obrazovku s moderátorem anebo napřímo na
celou plochu vysílání.
www.studio3.live
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Kontakt s publikem – Hlasovací systém SLIDO
Jak udržet publikum v pozornosti a získat zpětnou vazbu.

•

Pro získání zpětné vazby od účastníků konference a nebo online jednání Studio3 využívá
několik praktik. Jednou z těch základních je online nástroj sli.do.

•

V rámci pořádaných konferencí je možné oslovit až 1000 nezávislých účastníků a pro ně
vytvořit nespočet kvízů a otázek, které jsou přímo online vkládány do systému.

•

Účastník konference může prostřednictvím svého mobilního telefonu pomocí QR kódu
vstoupit do hlasování bez nutné registrace nebo má možnost vstoupit do hlasování ve
webovém prohlížeči přes jednoduše stanovený kód, který lze vytvářet dle dané
konference.

•

Výsledky je možné sledovat přímo online a zároveň jsou uloženy pro další analýzu.

•

Prostřednictvím systému je možné, aby uchazeči pokládali svoje otázky řečníkům.
Otázky jsou moderovány moderátorem.

•

Hlasovací obrazovky lze vybavit logy jednotlivých sponzorů, které se mohou zobrazovat
v jednotlivých sekvencích otázek.

Otázky a odpovědi lze různě kombinovat v několika
variantách kvízů, dotazníků, hlasování apod.
Demo ukázka hlasování je na adrese: slido.com s #CFM
nebo stačí naskenovat výše uvedený QR kód.

•

Hlasovat mohou jak přímí účastníci konference prostřednictvím komunikačních

systémů, tak zároveň i posluchači, kteří online konferenci pasivně sledují přes online
YouTube kanál.

www.studio3.live
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Tradiční konference se stream online

•

Naše zkušenosti jsou postaveny na online záznamu tradičních konferencí, které lze
stále realizovat při zachování vysoké ochrany řečníků, kteří mohou být fyzicky
přítomni.

•

Kromě kamerových záznamů zajišťujeme i kompletní ozvučení a videoprojekci.

•

Vše je realizované ve spolupráci se zadavatelem a tyto akce jsou vedeny jako
produkční projekt, které dodáváme ve spolupráci s našimi partnery.

•

Fyzické přednášky lze realizovat v klasických přednáškových sálech nebo ve studiích
pro virtuální vysílání.
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v případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na
miroslav.pekarek@pmgc.eu
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