Möten med interaktion på distans
Grand Travel har verktygen
Ta hjälp av Grand Travel när du arrangerar möten på distans
•

Deltagarna anmäler sig via anmälningslänk

•

Eventapp skickas ut till anmälda deltagare med information inför mötet, via sms

•

Funktionen Ställ fråga finns i eventappen så deltagarna kan skicka in frågor och
kommentarer

•

Sms med frågor skickas ut som deltagarna svarar på. Svaren kan visas i grafer på
storbildskärm. T ex omröstningsfrågor vid stämmor

•

Möjlig funktion för individuell närvaroregistrering för att få fram närvarolista vid uttag av
röstlängd vid stämmor

•

Uppföljningsenkät kan skickas ut efter mötet, via sms eller mail

Eventapp för mötet
•

Samlad information inför distansmötet presenteras i eventapp som skickas ut med sms till
de anmälda (länk till eventappen som man spar ner på sin enhet, lägger sig då som en
ikon/app på mobilen/surfplattan)

•

Möjlighet för deltagarna att skicka in frågor/kommentarer via funktionen Ställ fråga

•

Möjlig funktion med egen närvaroanmälan

•

Visa deltagarlista med anmälda deltagare samt markering för närvaro

1 - Trippus eventapp

2 - Funktionen Ställ fråga

3 - Visa anmälda deltagare. Närvarande deltagare
markerad med grönt

5 - Funktion för att närvaroanmäla sig

4 - Information om tex. hur du
ansluter till mötet

6 - Gjord närvaroanmälan

Deltagarna ställer frågor
•

Deltagarna ställor frågor i eventappen ”Ställ fråga”

•

Inskickade frågor kan tas emot i admin för moderering alternativt direkt visas på
storbildsskärm i ett dynamiskt flöde

7 - Moderera frågorna (om du vill) innan de visas och besvaras

8 - Visa inkomna frågor direkt eller efter moderering

Skicka ut frågor till deltagarna
•

Frågorna skickas ut till anmälda deltagare via sms (ej i eventappen)

•

Inkomna svar kan direkt visas i grafer på storbildsskärm

•

Vid behov - ta ut rapporter på svaren

9 - Visa resultatet

10 - Svara på utskickade frågor

11 - Vid behov - ta ut rapport på svaren

Förslag på program för distansmöten
Microsoft Teams - Onlinemöten eller livesändning
https://products.office.com/sv-se/live-on-demand-event-solutions

Go To Meeting
https://www.gotomeeting.com/

Zoom
https://zoom.us/home?zcid=2478

Kontaktuppgifter Grand Travel
Grupp och Event // Konferens och Kongress
congress@grandtravel.se, 08-120 163 60, www.grandtravel.se

