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Vaizdo konferencijų įrangos nuoma 

 

 

Vaizdo konferencija - tai būdas 

bendrauti per atstumą, panaudojant 

šiuolaikines vaizdo, garso ir duomenų 

perdavimo bei ryšio technologijas.  

Toks bendravimas leidžia sumažinti 

kelionių išlaidas ir efektyviau naudoti 

laiką. 

Tam naudojama specializuota įranga, 

vaizdo kamera ir mikrofonas. 

 
 

 
Vaizdo konferencijos metu galite: 
 

 Kokybiškai matyti ir girdėti nutolusius susitikimo dalyvius; 

 Parodyti nutolusiems dalyviams savo kompiuterio ekraną; 

 Matyti nutolusio dalyvio kompiuterio ekraną; 

 Naudoti du atskirus ekranus: viename rodomi nutolę dalyviai, kitame - kompiuterio turinys; 

 Naudotis salėje esančia mikrofonų ir įgarsinimo sistema. 

 

Vaizdo konferencinės įrangos nuomos metu atliksime: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos paslaugos: 

LCD HDTV, išmaniųjų ekranų nuoma; 

Konferencijų salės su visa reikiama įranga nuoma; 

Kita konferencinė įranga – pagal poreikį ir susitarimą; 

Organizuojant konferencijas ne Vilniaus mieste, taikomi papildomi mokesčiai. 

 

Pastabos: 

1. Vaizdo ir garso kokybę konferencijos metu sąlygoja internetinio ryšio kanalo pralaidumas ir kokybė. Jei paslauga 
teikiama užsakovo patalpose, tuomet užsakovas turi pateikti ir užtikrinti kokybišką interneto ryšį. 

2. Kompiuterio ekrano (turinio) rodymo ir matymo galimybę sąlygoja nutolusios pusės vaizdo konferencijų įrangos 
suderinamumas. Suderinamumo patikrinimui siūlome bandomosios konferencijos paslaugą. 

3. Paslauga turi būti užsakyta ne vėliau kaip prieš savaitę iki planuojamo renginio datos. Užsakovas turi pateikti nutolusios 
pusės techninio personalo, atsakingo už vaizdo konferencijų įrangos paruošimą, kontaktinę informaciją. 

 

Kontaktai: info@elipsis.lt, +370 641 44583, +370 5 274 5803 

  

 Vaizdo konferencijų įrangos atvežimą ir išvežimą; 

 Vaizdo konferencijų įrangos paruošimą ir testavimą; 

 Teiksime kvalifikuotas konsultacijas. 

 

Nuomojami Polycom, VHD ir Lifesize Full HD kokybės vaizdo konferencijų 

įrenginiai su kamera, mikrofonu ir reikalingais sujungimo kabeliais. 

Vaizdo konferencijų įranga (Visai dienai) 450.00 Eur  

mailto:info@elipsis.lt


                                 
 

  

UAB „ELIPSIS“, J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, tel. +370 5 274 5803, faks. +370 5 2745422 
Įmonės kodas 300629245, PVM kodas LT100002818714, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0582 6217, AB SEB bankas 

Internetinių seminarų transliavimas 

 
 

Internetinis seminaras - tai realiu 

laiku internete transliuojamas 

interaktyvus seminaras.  

Dalyvauti tokiame seminare, Jūs galite 

su bet kokiu įrenginiu palaikančiu 

interneto ryšį. 

Internetinių seminarų pagalba galime 

sujungti pranešėjus iš nutolusių šalių, 

taip taupant renginio organizavimo 

kaštus.  

Darant interaktyvų renginį, Jūs galite 

realiu laiku matyti atsiliepimus, 

pastabas, ar klausimus iš visų Jus 

stebinčių renginio žiūrovų. 

 

 
 

 
Internetinių seminarų metu galite: 
 

 Organizuoti interaktyvias apklausas ir balsavimus, kurių rezultatus realiu laiku matys seminaro 

vedėjai; 

 Rodyti prezentacijas, dokumentus ar video medžiagą;  

 Gauti klausimus iš nutolusių dalyvių realiu laiku; 

 Sukurti pokalbių kambarį kuriame klausytojai gali dalintis savo nuomonėmis; 

 Įrašinėti renginį; 

 

 

Nuomojamos profesionalios konferencinės kameros užtikrinančios nepriekaištingą kokybę 

interneto vartotojams 

 

Webinaro/teletilto transliavimas (~1 val) operatorius, kompiuteris, kamera, USB mikšeris, 1 

rankinis radio mikrofonas, kabeliai, 2 val pasiruošimas prieš renginį – 250 Eur 

Antra ir tolimesnės valandos – 40 Eur  
 

Papildomos paslaugos: 

 

LCD HDTV, išmaniųjų ekranų nuoma; 

Kita konferencinė įranga – pagal poreikį ir susitarimą; 

 

 

Kontaktai: info@elipsis.lt, +370 641 44583, +370 5 274 5803 
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