Τι είναι το Conﬂix
Το Conﬂix είναι µια πλατφόρµα, η οποία επιτρέπει την αναζήτηση και αναπαραγωγή
Εκπαιδευτικών Οµιλιών και Παρουσιάσεων, κατηγοριοποιηµένα ανά:
•
•
•
•
•

Όνοµα Συνεδρίου
Τίτλος Οµιλίας
Όνοµα Οµιλητή
Θεµατολογία
Τόπος ∆ιεξαγωγή

Η πλατφόρµα επιτρέπει σε κάθε χρήστη από οποιοδήποτε χώρα και περιοχή να έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες της καταργώντας τους γεωγραφικούς και οικονοµικούς περιορισµούς.
Το Conﬂix δεν απαιτεί τη δηµιουργία λογαριασµού για προβολή µιας Παρουσίασης. Η εγγραφή
στην πλατφόρµα είναι δωρεάν και µε τη δηµιουργία λογαριασµού ο χρήστης µπορεί να κάνει
εγγραφές σε κανάλια για να ενηµερώνεται για µελλοντικά βίντεο.
Οι Παρουσιάσεις ταξινοµούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µελών που τις έχουν προβάλει, ώστε
να φαίνεται ποιες είναι οι πιο δηµοφιλείς. Επίσης, είναι εύκολη η κοινοποίηση ενός βίντεο σε
άλλα Κοινωνικά ∆ίκτυα, ενώ επίσης παρέχεται και χώρος για σχολιασµό κάτω από τα βίντεο.

Live streaming

∆υνατότητα απευθείας ζωντανής µετάδοσης σειράς συνεδρίων ή σεµιναρίων που
πραγµατοποιούνται ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να
παρακολουθεί το συνέδριο της επιλογής του από οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκεται.

Συνέδρια on demand

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης on demand συνεδρίων µε υψηλής
ποιότητας γραφικά σε ένα ασφαλές, ψηφιακό περιβάλλον. Τα συνέδρια θα χωρίζονται σε ειδικές
κατηγορίες, ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέγει να προβάλει παρουσιάσεις ανά συνέδριο,
οµιλητή, θεµατολογία ή ακόµα και τόπο διεξαγωγής. Η συνεργασία µε φορείς της Ελλάδος και
του Εξωτερικού θα εµπλουτίσει το Conﬂix καταργώντας τους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και
οικονοµικούς περιορισµούς της εποχής µας.

Επιλέγοντας το συνέδριο που σας ενδιαφέρει

Ενδοκρινολογία
Παιδιατρική
Ρευµατολογία

Επιλέγοντας την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει

Χειρουργική
Ψυχιατρική

Αναζήτηση συνεδρίου, οµιλητή, τοποθεσίας
Αναγράφοντας
τον οµιλιτή που
σας ενδιαφέρει

Αναγράφοντας
τον τίτλο της
οµιλίας που
σας ενδιαφέρει

• Αντιβιοτικά
• Γηριατρική
• ∆ιαβητολογία

Επιλέγοντας τη θεµατολογία που σας ενδιαφέρει

• ∆ιατροφή
• Εµµηνόπαυση
• Λοιµώξεις
• Οστεοπόρωση
•

Ρευµατοειδής

Το φίλτρο της θεµατολογίας αποτελεί
τον ιδανικό τρόπο αναζήτησης, καθώς
επιτρέπει σε έναν Επαγγελµατία Υγείας
να αποµονώσει ανάµεσα σε οµιλίες
διαφόρων ειδικοτήτων, τον γνωσιακό
τοµέα που πραγµατικά τον ενδιαφέρει.

www.ConFlix.net

