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Katera platforma za video klic vam bo najbolje služila. Pomagajte si z našim vodnikom za izbor platforme. Za interaktivne programe najbolj priporočamo Zoom, še

posebej odlična pa je njegova funkcija timskih sob (breakout rooms).

Katera platforma je najbolj primerna?
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DA (40 min) DA (50 min) DA (neomejeno)

NE (vsak uporabnik

potrebuje svoj plačljiv

račun)
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Enostaven za uporabo,

še   vedno se ga drži

grenak priokus zaradi

začetnih varnostnih

lukenj.

Ostalo
Najbolj

direktna konkurenca

Zoomu, Razvijalec je

Cisco – proizvajalec

omrežne opreme.

Najbolj uporabljan s

stani korporacij, ki so

povezane z

Microsoftovim okoljem

(Office 365) Zamenjava

za Skype.

Nepoznan

v našem okolju, ne

ponuja brezplačnih

verzij, »kopira Zoom«

Googlov

odgovor na vse spletne

platforme – zamenjava

za Google Hangouts.

Platforma

namenjena predvsem

igralskim skupinam,

možnost uporabe za

pogovore in video

klice

Enostaven za  uporabo

s strani moderatorja, ki

ima večji del kontrole

nad udeleženci, veliko

funkcij, ki modaratorju

omogočajo hitro

interakcijo

Komentar Enostaven

za uporabo s strani

moderatorja, ki ima

večji del kontrole nad

udeleženci

Zanaša se na »kulturo«

udeležencev, za

moderatorja bolj

naporna platforma, saj

nima toliko kontrole

kot Zoom in Webex,

omogoča integracijo

MS produktov,

Nišna kopija Zooma, ki

je v celoti plačljiva

Primeren za podjetja ki

imajo Google

platformo integrirano

svoje delovanje

Moderatorsko ni

najboljše orodje, ker ne

omogoča naprednega

nadzora nad

udeleženci

Zahteva določeno

mero energije, da se

vzpostavi celoten

sistem, saj je platforma

v veliko stvareh

prilagodljiva, krati pa je

»programiranje«

prepuščeno

moderatorju

BLUE JEAN GOOGLE MEET

Za podrobnejšo primerjavo platform predlagamo tale zapis, seveda pa se platforme hitro posodabljajo in

spreminjajo (tabelo smo posodobili feb 2021), zato spremljajte posodobitve na naši spletni strani www.tba.si.

25. 49
Hkrati vidnih

udeležencev
25 9 (25, 49) 25 49 10

https://medium.com/the-message-io-dispatch/team-collaboration-tools-comparison-microsoft-teams-vs-zoom-vs-webex-vs-slack-more-a016c1ce5b09
https://www.tba.si/sl

