TRANSMISIÓN LIVESTREAMS
De totaaloplossing voor interactieve online en hybride events

Jouw online of hybride event,
jouw platform
Wij veranderen passieve toeschouwers in actieve
deelnemers
Van deelnemersregistratie tot live registratie: met Transmisión
Livestreams bieden wij je hét complete platform voor jouw online en
hybride event. Dit flexibele platform richten we volledig afgestemd
op jouw event in. Een solución op maat dus: jouw online alles-in-één
eventlocatie, voor grote en kleine events.
Met Transmisión bied je jouw deelnemers een gebruiksvriendelijk
platform, waarin zij een persoonlijk programma kunnen samenstellen
en volgen. Omdat er volop ruimte is voor netwerken en interactie, zorgen we samen met jou voor een online of hybride event met impact.
Geen passieve toeschouwers, maar actieve deelnemers!

Registratie

Go with the flow

Van deelnemersregistratie tot live registratie: alles vanuit één systeem.

Automatische schakeling tussen de sessies op basis van persoonlijk

Huisstijl
Jouw huisstijlkleuren, beeld en logo voor een herkenbaar design.

Web based
Eenvoudig deelnemen via je browser, zonder technische kennis en
additionele software.

programma.

Engagement
Volop interactie via polls, chat, quiz, wordcloud en ask-a-question voor
betrokken deelnemers.

Multi-event platform
Herbruikbaar platform dat eenmaal ingericht voor meerdere events
inzetbaar is.

Deelnemersregistratie afgestemd
op online event
Laagdrempelige formulieren in jouw huisstijl
Invitado Visitor Management is marktleider in bezoekersregistratie.
Vanuit onze jarenlange experienca is de online deelnemersregistratie bij
ons in goede handen. We richten het laagdrempelige aanmeldformulier
geheel toegespitst op jouw online of hybride event voor je in. Hierin is
uiteraard ruimte voor jouw huisstijl.
Je gasten melden zich in een aantal stappen voor jouw event aan en
maken ook hun keuze uit de verschillende aangeboden sessies. Zo stellen
zij hun persoonlijke programma samen, dat ze in Transmisión Livestreams
op de dag van het event geheel geautomatiseerd bijwonen.

Bied je betaalde tickets of producten aan, dan zorgen we ervoor dat je deelnemers veilig
en snel online kunnen afrekenen, inclusief facturatie.

Alles komt samen in de Plaza
The plaza to be voor jouw online of hybride event
Voor elke deelnemer is de Plaza tijdens jouw event de uitvalsbasis.
Vanuit deze digitale lobby - in jouw huisstijl en met ruimte voor
sponsorlogo’s, het programma en informatie over sessies. sponsors en sprekers - kunnen geregistreerde deelnemers jouw event
niet alleen bijwonen, ze kunnen ook actief deelnemen en hun bijdrage leveren. Via de centrale groeps-chat, bijvoorbeeld, die achter de
schermen te modereren is.
Deze deelname begint met een snelle en slimme technische check,
waarin het systeem de instellingen van de deelnemer controleert en
hem helpt zijn device zo optimaal mogelijk te configureren. Intussen loopt de countdown naar het eerste programmaonderdeel. Het
voor elke bezoeker unieke programma is met aanvullende informatie over de sprekers en de sessies duidelijk in beeld. De schakelingen tussen de onderdelen vinden vanuit de programmamanager
van het systeem automatisch plaats: zo gidsen we elke deelnemer
soepel door jouw event.

De Plaza is volledig responsive zodat met alle denkbare devices aan jouw
event kan worden deelgenomen.

Plenaire sessies, maar dan
interactivo
Breng je livestreams tot leven
Keynotes en presentaties zijn in Transmisión Livestreams allesbehalve eenrichtingsverkeer. Zo kunnen je deelnemers vragen stellen via
de Ask-a-question-functionaliteit. Een moderator kan de publieksvragen
beantwoorden of doorspelen naar de spreker, die ze vervolgens direct in
zijn presentatie kan verwerken.
Andersom kunnen je sprekers polls in hun presentatie opnemen, waaraan
de deelnemers via het systeem hun feedback kunnen geven. De
resultados kunnen direct via de stream worden getoond. En voor nog meer
leven in de brouwerij: met de Quiz-module en de Wordcloud module doe
je op een leuke en laagdrempelige manier een beroep op de kennis en de
creativiteit van je deelnemers.

Vanuit Transmisión kunnen we jouw AV-specialist via een feed voorzien van
de webcambeelden van de deelnemers thuis, zodat het thuispubliek live in
beeld kan worden gebracht.

Subsessies en rondetafelsessies
Kleinere groepen, nog meer interactie en engagement
Tijdens je event kunnen er tegelijkertijd meerdere subsessies
plaatsvinden. Deelnemers kunnen switchen tussen de verschillende sessies of wonen automatisch de sessie bij waarvoor ze zich
hebben aangemeld. Maken de spreker(s) of panelleden gebruik van hun eigen webcam en lopen deze streams via
ons systeem, dan kunnen maximaal 250 deelnemers de sessie
bijwonen en kunnen tot 12 webcamstreams worden getoond. Maak
je gebruik van de diensten van een AV-specialist, dan is het aantal
deelnemers ongelimiteerd maar kunnen geen webcambeelden van
andere deelnemers worden weergegeven.
Sponsors en exposanten kunnen ook online rondetafelsessies
organiseren. In een matrixscherm met 12 participantes gaan deze
in beeld en geluid het gesprek met elkaar aan. Deze sessies
kunnen we voorzien van de mogelijkheid tot het doen van
interactieve opdrachten en brainstorms in kleine subgroepjes.

Groeps-chat, 1-op-1 videochat en Chatcarrousel
Netwerken via de webcam en het thuispubliek in beeld
Netwerken is een onmisbaar onderdeel van ieder event. Met Transmisión Livestreams bied je je deelnemers daartoe
ook online alle gelegenheid. Naast de groeps-chat kunnen je deelnemers vanuit de deelnemerslijst ook direct met
elkaar chatten: in tekst of via een 1-op-1 videochat.

Via de deelnemersmatrix kan jouw AV-specialist het thuispubliek in beeld brengen
hoe hij maar wil. We stellen daarvoor een feed samen met de live webcambeelden
van alle actieve deelnemers. Je kunt ook individuele deelnemers in beeld en geluid
in de uitzending halen: door ze uit te nodigen, of als ze met de raise hand-functie zelf
aangeven dat ze een bijdrage willen leveren.
Een populair onderdeel van Transmisión
Livestreams is de Chatcarrousel.
Tijdens het programma kunnen verschillende
ronden worden ingebouwd waarin de deelnemers geheel willekeurig of deels gereguleerd aan elkaar worden gekoppeld voor
een videochat. Deze getimede chats zorgen
gegarandeerd voor spontane interactie. Uiteraard kunnen de gekoppelde deelnemers eenvoudig hun gegevens uitwisselen
om ook na na afloop van het online event in
contact te blijven.

Polls, quiz en wordcloud
Laat je deelnemers lekker meedoen!
Met de Poll-module leg je de deelnemers poll-vragen voor, waarop live kan worden gestemd.
De resultados verschijnen na het stemmen in beeld, maar kunnen via een aparte output door
de AV-producent ook in de stream worden verwerkt of op een beeldscherm in de studio
worden getoond. Hierbij is alle ruimte voor jouw huisstijl.
Met de flexibele Quiz-module zorg je voor je amusement of kun je jouw boodschap op een
speelse manier overbrengen. De score wordt per deelnemer automatisch bijgehouden, waarbij ook de reactiesnelheid meetelt en strafpunten kunnen worden toegekend. De quiz kan
bestaan uit meerdere ronden. Daarin zijn het aantal meerkeuzevragen, het aantal antwoorden
per vraag en de score per antwoord variabel. Het scorebord kan via een output in beeld
worden gebracht.
Wil je een beroep doen op de creativiteit van je participantes? Zet dan de Wordcloud-module
in. Aan de hand van de input van het publiek ontstaat een kleurrijke en veelzeggende woordwolk, waarvan de vorming live te volgen is. Zo zie je in één oogopslag waar jouw organisatie

Hybride event

of evenement voor staat.

Via onze event-app kunnen bezoekers in de zaal
tegelijkertijd meedoen met dezelfde interactie!

Vanuit Transmisión kan veel content naar aparte output-kanalen worden gestuurd. Je AV-specialist kan dit materiaal vervolgens in
de stream verwerken. Een speciale output is het Cue-screen. Daarmee kan de moderator resultaten, kijkersvragen en korte boodschappen direct delen met het scherm van de spreker of de presentator.

Duidelijke data in dashboard op
maat
Trends, kijkcijfers en andere live statistieken
Als organisator heb je de beschikking over een solide backend voor
het beheer van je online of hybride event. Hier vind je bijvoorbeeld
de programmamanager, maar ook volwaardige moderatiefaciliteiten voor onder meer de chats, de polls en ask-a-question.
Daarnaast bieden we je in een op maat geconfigureerd dashboard
live statistieken voor alle programmaonderdelen. Zo ben je altijd
exactemente op de hoogte van de kijkcijfers, maar kun je ook
precies nagaan welke 1-op-1-chats hebben plaatsgevonden en
door wie de verschillende sessies werden bijgewoond. Via de Engagement Score maken we duidelijk in hoeverre jouw deelnemers
de interactieve mogelijk heden benutten. Een duidelijker beeld van
de waarde van jouw online of hybride event is nauwelijks
denkbaar.

Support en moderatie
Samen brengen we jouw online of hybride event tot leven
Onze specialisten helpen je vooraf met de inrichting van het registratie
formulier en de programmamanager. Daarbij denken we met je mee en
kunnen we je zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Bijvoorbeeld met het
plaatsen van content.
Ook tijdens het event kunnen we je alle gewenste support bieden. Technisch
op afstand, maar ook op locatie. Zo bieden we helpdesk-support aan gebruikers en assisteren we de moderators van jouw event bij het schakelen van
de programma-onderdelen, het publiceren en beantwoorden van vragen, het
activeren van polls en het in de uitzending halen van deelnemers.

Wij maken gebruik van solide, veilige en volledig schaalbare oplossingen.
Onze technici zorgen met de voor jouw event geoptimaliseerde bandbreedte
en instellingen voor soepele verbindingen in hoge kwaliteit.

Por ejemplo
Zo kan jouw online event eruit zien...
De Plaza is de virtuele entree waar jouw deelnemers zich melden. Via
een eenvoudige zelfcheck controleren ze of hun device optimaal is
ingesteld voor deelname.
Een leuk begin van de dag met de Chatcarrousel: getimede videochats
met willekeurige deelnemers. Wegens groot succes besluit je een extra
ronde in te lassen halverwege de dag.
De countdown loopt. Iedereen zit klaar voor de live stream van de keynote. Tijdens zijn presentatie zie je achter de spreker het geïnteresseerde
thuispubliek, zittend achter hun laptops. De vragen die worden gesteld,
worden door de spreker direct beantwoord.

Napraten over de keynote? Via de deelnemerslijst kunnen de deelnemers tijdens de koffiebreak 1-op-1 met elkaar (video)chatten.
Leuk om even bij te praten met bekenden.

De deelnemers worden verdeeld over subsessies, waarin in kleine
groepjes wordt gewerkt aan een creatieve opdracht.
Na tien minuten is er een peptalk van een wereldberoemde sporter. Met
groot effect: het is echt verrassend welke resultaten de subsessies
Tijdens de afsluitende borrel trakteer je je deelnemers op een pubquiz.
Iedereen doet fanatiek mee. En de afsluitende evaluatie via de poll
spreekt boekdelen: ook online kun je een event tot leven brengen!

opleveren.

Transmisión Livestreams in een notendop
Kort maar krachtig…

Voor deelnemers:

Voor organisatoren:

Voor moderators:

Voor sprekers thuis:

• Eén deelnamelink voor het hele event

• Importeren deelnemers

• Schakelen tussen programma-

• Presenteren via eigen webcam

• Persoonlijk programma

• Support op maat

• Automatisch de juiste sessie bijwonen

• Implementatie huisstijl

• Instarten van interactieve content

• Deelnemers in de uitzending halen

• Via elke gangbare internet browser

• Onbeperkt aantal sessies tegelijkertijd

• Moderatie feedback chat en Wordcloud

• Persoonlijk cue screen

• Technische check, FAQ en helpdesk

• Dashboard met live statistieken en

• Communicatie met sprekers via Cue

• Interactie

Engagement Score
• Exports van alle denkbare data (csv)

onderdelen

• Scherm delen

screen
• Deelnemers in de uitzending halen
• Q&A-vragen beantwoorden of door
spelen naar spreker
• Switches om schakelingen te groeperen

Mogelijke sessies:

Deelnemers live in beeld:

Technische hoogstandjes:

• Live AV-stream*

• Tijdens streams*

• Onbeperkte outputkanalen met separate content*

• Sessies met spreker via eigen webcam

• In deelnemersmatrix*

• Cue screens voor sprekers

• Ronde tafelsessies

• In sessies met webcam-spreker

• Significant minder vertraging dan YouTube of Vimeo

• 1-op-1 videochat
• Chatcarrousel

Interactie:

• Gesynchroniseerde integratie webcam in stream*

• Tekst-chat

Te combineren met:

• Video-chat

• Online deelnemersregistratie

Plaza:

• Q&A

• Vaya Visitor App, voor simultane interactie met fysieke bezoekers (hybride event)

• Digitale lobby

• Poll

• Bezoekersegistratie op locatie (hybride event)

• In de huisstijl van het event

• Quiz*

• Balk voor sponsorlogo’s

• Wordcloud*

• HTML-content (programma, sponsors,

• Hand opsteken voor spreektijd

• Content van YouTube of Vimeo

sprekers...)
• Gebruiksvriendelijk CMS

• Handouts
• Bulletins (berichten aan deelnemers)

* Uitsluitend in samenwerking met een AV-producent.

Over Invitado
Onze specialisten zitten voor je klaar!
16 specialisten, 1 kantoor in hartje Rotterdam, marktleider in bezoekers
registratie, al meer dan 15 jaar een vooruitstrevende speler in de eventbranche... Wij zijn Invitado!
Met onze slimme en veilige oplossingen op maat en onze inhoudelijke
expertise maken we het organisatoren van en deelnemers aan online en
hybride events graag zo eenvoudig mogelijk.
Meer weten over ons of onze oplossing voor jouw event?
Neem contact op!

Invitado Visitor Management
Vlasmarkt 1a
3011 PW Rotterdam
+31 (0)88 99 87 444
info@invitado.nl

