APLIKASI MEETING UNTUK
SMARTPHONE ANDROID

Pendahuluan
Dalam makalah ini, kami menyajikan sistem pendukung pertemuan yang
disebut SmartMic, di mana para peserta berbicara melalui telepon pintar dan
saling menghubungi dengan cara yang mudah. SmartMic adalah sistem
pendukung pertemuan untuk meningkatkan pengalaman para peserta dan
efisiensi interaksi mereka

Tips Dan trik Konferensi Dengan Android
Dalam makalah ini, kami menyajikan sistem pendukung pertemuan yang disebut SmartMic,
di mana para peserta berbicara melalui telepon pintar dan saling menghubungi dengan
cara yang mudah. SmartMic adalah sistem pendukung pertemuan untuk meningkatkan

pengalaman para peserta dan efisiensi interaksi mereka. Ketika perangkat seluler dan
teknologi komunikasi nirkabel menjadi meresap, smartphone dan Wi-Fi memunculkan
potensi besar dalam memenuhi sistem pendukung. Aplikasi Adobe Connect GRATIS
membawa semua kemampuan penting dari desktop Anda ke perangkat seluler Anda,
memungkinkan Anda untuk mengemudi langsung dari tablet atau smartphone Android
Anda.
Linguali adalah solusi seluler pertama untuk kongres, rapat, dan konferensi. Jika Anda
bergabung dari perangkat seluler (smartphone Android / tablet, Apple iPhone / iPad) maka
ia hanya akan meminta Anda untuk mengunduh aplikasi Zoom Cloud Meetings dari App /
Play Store. Untuk Vivo Mobile, ada pertemuan tanpa akhir, sesi brainstorming dan
konferensi yang melibatkan inovasi seperti FunTouch Operating System, Vivo App Store
dan rangkaian smartphone, aksesori, dan perangkat lunaknya yang hidup.
BlueJeans Mobile memberi Anda pertemuan di dalam kamar dengan kemampuan untuk
memanfaatkan telepon mereka sebagai pengontrol di dalam kamar. Masalah seperti itu
dapat diatasi dalam SmartMic, karena peserta dalam pertemuan SmartMic berbicara
melalui smartphone mereka sendiri, yang merupakan situasi ideal yang kami sebutkan di
atas. SmartMic, kami juga dapat menyediakan mikrofon atau speaker untuk berbicara.
Dalam makalah ini, kami mengusulkan sistem pendukung pertemuan yang disebut
SmartMic, yang memanfaatkan ponsel cerdas dan Wi-Fi untuk mendukung interaksi sosial
di antara peserta rapat. SmartMic menggunakan smartphone dan fasilitas yang tersedia. Ini
semudah pie untuk memulai panggilan konferensi dengan BusinessMeeting: kolega Anda
cukup memanggil nomor default dan, setelah pengumuman, masukkan PIN dial-in
menggunakan keypad ponsel.

Ini tidak sedalam beberapa aplikasi kalender bisnis khusus, tetapi bagi kebanyakan orang
ini adalah cara yang brilian untuk menjaga agar rapat dan janji temu Anda tetap teratur.
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Dengan EventMobi, Anda memiliki kesempatan untuk terlibat dalam satu platform aplikasi
acara seluler yang mudah digunakan. Unduh dan cetak tanda "Zona Bebas Smartphone"
untuk ruang konferensi Anda - tutup rapat, dan peserta Anda tetap fokus.
Mengapa begitu banyak orang menganggap ponsel pintar adalah orang yang lebih sukses?
Mereka bertanya kepada peserta survei tentang penggunaan smartphone dalam
pertemuan formal dan informal untuk mengungkap sikap tentang menjawab panggilan,
menulis atau membaca email atau pesan teks, menjelajah internet, dan perilaku terkait
ponsel lainnya. Konferensi audio dan video dapat dijadwalkan di smartphone RingCentral
atau Aplikasi Komputer Anda.
Profesional berpenghasilan tinggi tidak menyetujui penggunaan ponsel cerdas dalam
pertemuan bisnis. Jawabannya, tentu saja, adalah ponsel, dan alat itu - bersama dengan
perangkat seluler pintar pada umumnya - adalah pesaing yang hebat untuk rapat
perencana ketika mereka mencoba untuk menarik perhatian para hadirin. Jika Anda telah
menjadwalkan rapat, Anda akan memiliki akun dasar, jika Anda memiliki rapat, Anda akan
memiliki rapat.
Mengapa begitu banyak orang - terutama orang-orang sukses - menemukan smartphone?
Anda mengganggu bos dan kolega Anda setiap saat selama pertemuan, Sekolah Bisnis USC
Marshall. Aplikasi seluler Meetings @ APS memungkinkan Anda untuk melihat buletin rapat
APS di perangkat seluler iOS atau Android.
GoToMeeting solusi panggilan konferensi ponsel. Dan dengan panggilan video seluler
GoToMeeting tersedia di seluruh dunia, Anda akan dapat menikmati manfaat dari
komunikasi seluler kelas dunia dan kolaborasi di panggung bisnis berukuran dunia.
Mengapa begitu banyak orang menemukan orang sukses terutama orang sukses pintar?
Anda mengganggu bos dan kolega Anda kapan saja Anda mengeluarkan telepon saat
rapat, kata penelitian dari USC's Marshall School of Business,

3

REFERENSI
•

4

TIPS DAN TRIK INFORMASI GADGET SMARTPHONE https://www.oktrik.com/

