EVENT TOOL

Activeer zelf uw publiek. Maak uw event eenvoudig interactief met de Spilter Event tool.
OPEN VRAGEN

GESLOTEN VRAGEN

Laat vragen stellen aan de spreker,
brainstorm met uw gehele publiek
of stel een open vraag en laat de
antwoorden direct zien middels tekstballonnen of een wordcloud

Leg stellingen voor, laat ideeën scoren,
vergelijk antwoorden tussen groepen
(vb. man vs vrouw) of vraag om
motivatie bij het antwoord

Spilter - Markerkant 13-88 - 1314 AN Almere

T +31 (0) 36 750 82 75

EVALUATIE
Laat stellingen scoren en bekijk direct
wat de gemiddelde score is en welke
spreiding hierbij hoort. Klik op elke
stelling om de precieze verdeling in
scores te zien.
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EVENT TOOL

FAQ
Hoe loggen de deelnemers in?
De deelnemers kunnen inloggen met een URL of een QR-code. Er is dus
alleen Wi-Fi nodig op de locatie.
Op locatie is geen Wi-Fi aanwezig. Kan ik toch de tool gebruiken?
Spilter biedt de mogelijkheid een lokaal netwerk op te zetten, waardoor
Wi-Fi niet nodig is. Deelnemers kunnen hierbij inloggen door verbinding
te maken met dit netwerk en een URL in te voeren of een QR-code te
scannen.
Welke devices kunnen worden gebruikt?
De congrestool is geoptimaliseerd voor smartphones en tablets met een
up-to-date besturingssysteem. Tevens is de tool geoptimaliseerd voor de
meest voorkomende browsers, zoals Safari, Chrome, Internet Explorer en
Firefox.
Hoeveel deelnemers kunnen tegelijk antwoord geven?
Er kan een onbeperkt aantal deelnemers gebruik maken van de tool.
Is het nodig dat de deelnemers de tool downloaden?
Nee, de congrestool is webbased dus het is voor zowel de deelnemers
als uzelf niet nodig iets te downloaden/ installeren.
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Kan ik de tool koppelen aan een congresapp of website?
Ja, de tool is volledig te integreren in diverse congresapps. Hierdoor is het
voor de deelnemers nog eenvoudiger deel te nemen aan het interactieve
gedeelte van uw congres.
Kan ik de lay-out aanpassen naar eigen wens?
Ja, de kleur die wordt gebruikt in de tool is aan te passen naar uw eigen
gewenste kleur. Ook is het mogelijk uw eigen logo in te voegen, zodat de
tool volledig past binnen de andere uitingen op uw congres.
Is het mogelijk afbeeldingen toe te voegen aan de vragen?
Ja, er kan een banner worden ingevoegd die boven elke vraag wordt
getoond. Daarnaast is het mogelijk losse afbeeldingen aan een vraag toe
te voegen.
Kan gewerkt worden met subsessies?
Ja, het is mogelijk verschillende sessies tegelijk in te zetten middels de
tool. Deelnemers kunnen eenvoudig tussen de sessies wisselen waardoor
er voldoende overzicht blijft.
Is de tool eenvoudig te bedienen als operator?
Ja, wij maken de sessie voor u aan en sturen u uw inloggegevens en een
handleiding toe. Daarnaast zijn wij altijd te bereiken voor ondersteuning,
ook tijdens uw congres.
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