OnlineSeminar faciliteert
digitale interactie met Healthcare
Professionals over de hele wereld.
Webinars
Conference Broadcasting
E-learning

Onze platforms bieden oneindige mogelijkheden om
betrokkenheid te vergoten, op reistijd te besparen,
nieuws te delen, en content beschikbaar te houden.

De webinar software van OnlineSeminar heeft een breed scala aan
mogelijkheden om met uw Healthcare Professionals over de hele
wereld te communiceren. Gebruik de ingebouwde functionaliteiten
waarmee u de betrokkenheid van uw doelgroep in uw webinar
verhoogt en relevante gegevens verzamelt. OnlineSeminar helpt u graag bij het
organiseren van uw webinar.
Tijdens al uw webinars worden gegevens verzameld waarmee u de mogelijkheid
heeft om waardevolle inzichten te genereren in de kennis en ervaring van uw publiek;
persoonlijke informatie van uw deelnemers, tijd online, NPS scores, antwoorden op
poll en enquête vragen, evenals de volledige chatgeschiedenis van al uw webinars.

OnlineSeminar heeft verschillende mobiele studio-oplossingen
voor een uitzending op locatie. Of het nu gaat om een één
camera opstelling of een talk show opstelling met groot publiek,
we kunnen voor elke uitzending een geschikte en betaalbare
oplossing faciliteren. We kunnen samenwerken met uw bestaande conferentiepartners
of een full service conferentie-uitzending regelen.
Ons platform stelt u in staat om een wereldwijd publiek te bereiken en uw kennis en
inzichten over te brengen, ook aan degenen die de conferentie niet kunnen bijwonen.
Daarnaast biedt OnlineSeminar de mogelijkheid om een ondemand-archief te creëren,
zodat u uw key notes en workshops kunt blijven inzetten.

Voor het opleiden van Healthcare Professionals, die een betrouwbaar educatie platform met diepgaande expertise nodig
hebben, biedt OnlineSeminar een cloud-based learning management-oplossing (LMS). De mogelijkheden van een virtueel
klaslokaal en webinar worden hiermee verenigd in een veilig en schaalbaar platform
dat kan voldoen aan al uw medische onderwijsbehoeften.
De OnlineSeminar e-learning oplossing biedt een grote verscheidenheid aan functies,
waarmee u Healthcare Professionals kunt opleiden en trainen in uw producten en
diensten. U heeft gedetailleerde inzichten in vooruitgang, succes ratio’s,
en certificering.
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