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PREDSTAVITEV

ClickOnMeeting

Spletno sestankovanje
..Zaradi neučinkovitosti sestankov se ti velikokrat ponavljajo na isto temo in z enakimi problemi. Obstaja pa rešitev..

Prenos podatkov

ClickOnMeeting je spletna aplikacija, ki je
namenjena vodenju sestankov (management
sestankov) v podjetjih. Aplikacija omogoča
izvajanje opravil pred, med in po sestanku.
Pripravimo nov sestanek, pošljemo vabila
udeležencem sestanka in pripravimo dnevni red.
Med sestankom beležimo zapisnik (sklepi, nosilci,
gradivo). Ko je sestanek zaključen, enostavno
vsem udeležencem pošljemo zapisnik. Po
sestanku lahko spremljamo izvajanje posameznih
opravil. sestankov je namenjena sple- stavno lahko potrdimo svojo udeležbo na seManagementu

Med sestanki lahko sklepe enostavno prenašamo, kar je še posebej dobrodošlo pri ponavljajočih se sestankih. Pri pripravi dnevnega reda
novega sestanka lahko iz predhodnega enostavno prenesemo nedokončane sklepe.

Repozitorij datotek
ClickOnMeeting omogoča prenos različnega gradiva na sestanek ali na posamezen sklep,
ki so potrebna za izvajanja ali dnevnega reda
ali sklepov. Vso gradivo na sestanku ali sklepu
lahko vključimo tudi v zapisnik, ki ga pošljemo udeležencem sestanka.
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