Overzicht e-seminar/webinar omgevingen
Niet alle systemen op de markt zijn in dit overzicht verwerkt maar dit is een shortlist van een paar goede en bruikbare tools.
Merk
DimDim

WebEx
(Cisco)

Prijsmodel
25 $ per
maand, 19 $
per maand bij
jaarcontract
voor een
Proversie

Functionaliteit
• Desktop delen
• VoIP (max 4 microfoons
tegelijk)
• Video (2 mensen
tegelijk)
• Opnemen en embedden
meetings
• Whiteboard
• Chat
• Mood aangeven (icoon
waarmee je bv. een
hand opsteekt of lacht)
• Aanpassen branding:
logo erin
• Uitnodigingen per mail.
• Max 50 deelnemers.

2 hosts, 38
euro per
meeting host
(76 euro),
inclusief
25.000 VoIP
minuten +
btw = 108,89
euro per
maand

•
•
•
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Desktop delen
VoIP
Inbellen internationaal
nummer
Video (6 mensen
tegelijk)
Opnemen en embedden
meetings
whiteboard
Chat
Uitnodigingen
Max 25 deelnemers

Voordelen
• Geen download, alleen
browser (voor
schermdelen moet
presenter wel iets
downloaden)
• Moodle module: 'The
Moodle module lets you
start Dimdim classroom
sessions directly from
within Moodle'
• Embedden van
opgenomen sessies
• Aanpassen branding (=
logo)
• OOK GRATIS hosted
VERSIE beschikbaar
(zonder branding,
zonder opnemen)
• Ook als open source op
eigen server te
installeren
• Integratie met Outlook
mogelijk
• Geen download nodig
• Embedden van recorded
session
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Nadelen
• Audio is niet erg stabiel
(valt regelmatig weg)
• Soms vallen
functionaliteiten weg
en moeten deelnemers
opnieuw inloggen

•
•

Betaalt per host
Inbellen internationaal
nummer

Opmerkingen
http://www.dimdim.com/

Het is mogelijk om een
eigen server te huren
bij DimDim, dit kost
2000 euro per jaar per
'kamer. De audio is dan
dedicated dus
betrouwbaarder

http://www.webex.co.uk/
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Merk
GoTo
Training
(Citrix)

Prijsmodel
Betaalt per
host
149$ per
maand voor
25 users,
349$ per
maand tot
200 users
(contract per
jaar 1428$ /
3348$)

Adobe
Connect

Multiple
admins
Tot 100
gebruikers
$45 per
maand,
$120 per jaar
per host.
Kunt voor 1
maand kopen:
$55
Tot 9 hosts
mogelijk

Functionaliteit
• Desktop delen
• VoIP
• Inbellen NL nummer
• Opnemen en embedden
meetings
• Whiteboard
• Chat
• Uitnodigingen
• Hand opsteken
• Polls (MC)
• Testjes (ook pre-session
test)
• Evaluatie na sessie,
online of per mail
• Max 25 deelnemers of
tot 200 deelnemers
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Desktop delen
VoIP
Opnemen en embedden
meetings
Whiteboard
Chat
Uitnodigingen
Hand opsteken (en
andere manieren om
mood aan te geven)
Polls (MC)
Testjes (ook pre-session
test)
Evaluatie na sessie
Max 100 deelnemers
Add-in voor Outlook
Break-out rooms
(subgroepen maken
tijdens de sessie)

Voordelen
• Evaluatie na sluiten
sessie
• VoIP en inbellen
combineert goed
• Kwaliteit audio is zeer
goed
• Uitgebreide
mogelijkheden
• Landingspagina met
mogelijkheid content
upload (voordat mensen
in de sessie zitten)

•
•
•
•

•
•
•

Download alleen voor
presenter
Geen client nodig voor
gebruikers
Veel mogelijkheden
Break-out rooms (unieke
functionaliteit om
subgroepen te maken)
Branding uitgebreid en
gratis
Video goed, audio ook
Uitgebreide
beheersmogelijkheden
(inschrijven gebruikers
etc.)

2/2	
  

Nadelen
• Betaalt per host
• Branding alleen
mogelijk als extra
service (package met
multiple admins)
• Geen video mogelijk
• Downloaden client
nodig

•

•

Interface redelijk
complex en uitgebreid
door de grote set aan
mogelijkheden
Flash

Opmerkingen
http://www.gotomeeting.com

https://www.adobe.com/nl/products/connect/

Gebaseerd op vroegere
Macromedia Breeze
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