
WHERE GREAT IDEAS BEGIN
BrilNet هو برنامج خاص بعقد مؤتمرات الويب يسمح لك بأن تبقى على اتصال متى شئت وأينما شئت. وباستخدام BrilNet، يمكنك تحديد الجداول 

الزمنية لالجتماعات واستضافتها وحضورها مباشرًة عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك عن طريق عدة خطوات بسيطة. 

BrilNet برنامج على أحدث طراز لعقد مؤتمرات الويب يتسم بواجهة قوية وذكية، وهو مصمم ومزّود بالعديد من الميزات المبتكرة ليساعدك على تحقيق 
أقصى استفادة من اجتماعاتك.

الميزات:
 

 تنظيم االجتماعات •
يساعدك BrillNet على تنظيم االجتماعات وتحديد مواعيدها الزمنية مع أي شخص وفي أي مكان بالعالم. يمكنك دعوة أشخاص من قائمة جهات 

االتصال الخاصة بك أو يمكنك ببساطة الدعوة عبر رسائل بريد إلكتروني تم تضمين روابط المؤتمر بها مسبًقا. 
  
 الملف الشخصي للمستخدم والمناطق الزمنية •

يسمح لك BrilNet بتخصيص ملف المستخدم الشخصي الخاص بك عن طريق بضع خطوات بسيطة. ويساعدك هذا في تتبع منطقة الزمنية ويتيح لك 
البقاء على اتصال بالجميع في الوقت الفعلي.

 االجتماعات أصبحت أسهل •
يمكن االنضمام إلى اجتماعات BrilNet عبر مستعرض الويب 1 دون الحاجة إلى تنزيل أي برامج إضافية. ويمكنك كذلك تحرير اجتماعاتك أو حذفها 

أو إعادة جدولتها وسيرسل النظام نيابًة عنك إشعارات محّدثة عبر البريد اإللكتروني للمستخدمين المدعوين. 

 االشتراك في الوقت الفعلي •
يمكنك باستخدام BrilNet إعداد اجتماعات فيديو أو صوت مع ما يصل إلى 12 مشارًكا. كما يمكنك إرسال رسائل فورية أثناء المؤتمر. سيحّول 

BrilNet مؤتمرات الفيديو الخاصة بك إلى تجربة حقيقية وشخصية، حتى عندما تكون جالًسا على ُبعد آالف األميال! 



www.briltime.com

 مشاركة الملفات وسطح المكتب •
يدعم BrilNet تنسيقات ملفات متعددة2 مما يعني أنك تستطيع تحميل الصور والمستندات ومشاركتها مع أي شخص في االجتماع. ومع إمكانية مشاركة 

سطح المكتب، يستطيع أي شخص في االجتماع مشاركة شاشته وتقديم عروض تقديمية حية.3 

 تسجيل االجتماعات •
احرص على أال تفوتك تفاصيل اجتماع مهم مرة ثانية أبًدا. يمكنك باستخدام BrilNet تسجيل فيديو أو صوت بنقرة واحدة فقط. ويمكنك أيًضا اختيار 

مشاركة تسجيالتك مع أي شخص.3

DEMO ROOM )قاعة العرض التجريبي( •
تزداد سهولة استخدام BrilNet مع ميزة Demo Room )قاعة العرض التجريبي( حيث يمكنك تدريب مجموعة من المستخدمين أو إرشادهم للميزات 

العديدة التي تشملها قاعة االجتماعات.   

.Adobe Flash 1[ الستخدام هذه الميزة، البد أن يكون المكون اإلضافي[

.pngو jpgو pdfو xlsxو xlsو pptxو ppt تنسيقات الملفات BrilNet 2[ يدعم[

]3[ الستخدام ميزتي مشاركة سطح المكتب والتسجيل، البد أن يكون JAVA مثبًتا على أجهزة المستخدمين.

متطلبات النظام:

BRILNET صديق للبيئة
في كل مرة تستخدم BrilNet، فأنت تقوم بدورك في الحد من البصمة الكربونية. بفضل BrilNet، تستطيع حماية بيئتك بسهولة عن طريق توفير 200 كجم 

من ثاني أكسيد الكربون لكل 1600 كم تقطعها جًوا لحضور االجتماعات. وباستخدامك لبرنامج BrilNet، فأنت تؤدي دورك لتضمن عالًما أفضل وأنقى.

Windows بيئة

إصدار نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3
Windows Vista
Windows 7 )يدعم البرنامج اإلصدارين 32 بت و64 بت(
Windows 8*

المعالج 1 جيجاهرتز على األقل

RAM ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت على األقل

الويب مستعرضات 
برامج إضافية

Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer
المكون اإلضافي Adobe Flash، اإلصدار 11.0 أو إصدار أحدث

`

Mac بيئة

*اإلصدار Mac OS X v10.6 Snow Leopard
Mac OS X v10.7 Lion
Mac OS X v10.8 واإلصدارات األحدث

المعالج )Duo 2 Core( معالج بسرعة 1 جيجا هرتز على األقل

RAM ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت على األقل

الويب مستعرضات 
برامج إضافية

Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox, 
Internet Explorer
المكون اإلضافي Adobe Flash، اإلصدار 11.0 أو إصدار أحدث


