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Documaster Event Cloud 
Zastanawiasz się jak szybko, bezpiecznie i tanio, na bieżąco udostępniać i aktualizować 

materiały konferencyjne dla uczestników wydarzenia? Czy organizacja konferencji, 

szkolenia kojarzy Ci się z drukowaniem ton drogich materiałów, które nie są w całości 

wykorzystywane? 

Decyduj komu udostępniasz swoje zasoby. 

Zadbaj o swój czas, budżet i środowisko! 
 
 

Korzystaj z chmury 

Czy nie masz trudności z bieżącym informowaniem 

uczestników o przebiegu konferencji?  

Ile razy zdarzyło Ci się, że po zakończeniu 

konferencji wyrzucałeś mnóstwo 

niewykorzystanych materiałów, za których druk 

płaciłeś koszmarne pieniądze? Od teraz takie 

sytuacje to przeszłość. Documaster Event Cloud 

zapewnia stały dostęp do informacji związanych 

z organizowanym przez Ciebie wydarzeniem przed, 

w trakcie i po jego zakończeniu. Wystarczy 

tylko smartfon, tablet lub laptop z dostępem 

do Internetu. 

Konferencja na wyciągnięcie ręki 

Documaster Event Cloud jest innowacyjnym 

rozwiązaniem nie tylko dla organizatorów, ale także 

dla uczestników konferencji. Mogą oni z niego 

korzystać z  dowolnego urządzenia poprzez interfejs 

webowy lub przy użyciu urządzeń wielofunkcyjnych 

zlokalizowanych w obrębie wydarzenia. Przy ich 

pomocy, możliwe jest pobieranie i drukowanie 

materiałów konferencyjnych oraz dodawanie 

i korzystanie z własnych dokumentów (np. planu 

miasta, biletów). Można je również skanować, 

a następnie przesyłać na e-mail użytkownika  

lub umieszczać  w internetowym   archiwum. 

rozwiązania dla konferencji/szkoleń 

Mobilna konferencja – innowacyjne 

podejście do relacji z klientami 

http://www.documaster.pl/


www.documaster.pl 
 

Documaster Event Cloud 
 

Przejrzystość płatności 

W systemie Documaster Event Cloud koszt wydruku 

obliczany jest na podstawie procentowego pokrycia 

strony tonerem gwarantując konkurencyjną cenę. 

Jako organizator, sam ustalasz kwotę, jaką ma do 

wykorzystania każdy  uczestnik  konferencji.  Twoje 

wydarzenie ma sponsora? Tym lepiej, wydruki  

i kopie mogą być bezpłatne wykonywanie z 

reklamami sponsorów! 

 

Wygodne użytkowanie  

Korzystanie  z Documaster Event Cloud zapewnione 

jest z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem 

do Internetu, tj. smartfon, tablet, notebook.  

Jako organizator, otrzymujesz link lub dane 

logowania (unikalny identyfikator i hasło) 

do części systemu poświęconej twojej konferencji i tam 

możesz w bardzo łatwy i prosty sposób dodawać pliki 

(materiały konferencyjne, informacje o wydarzeniu, 

dojazd, opisy prelegentów, materiały reklamowe, itp.). 

Co więcej, nie martwisz się o administrowanie 

systemem. Wszystkim zajmiemy się my! 

Archiwizacja materiałów 

Dzięki rozwiązaniu Documaster Event Cloud,  

nie musisz martwić się, gdzie przechowywać 

materiały konferencyjne. W ramach jednego konta, 

uczestnik ma możliwość zgromadzenia w jednym 

miejscu materiałów z cyklu szkoleń, warsztatów 

lub konferencji. Katalog materiałów jest 

synchronizowany z kontem uczestnika, dlatego 

dostęp do nich jest łatwy i całodobowy. 

Przechowując materiały w innowacyjnej chmurze, 

oszczędzisz środowisko, pieniądze i zachowasz 

miejsce w biurze na zdobywane wyróżnienia  

i certyfikaty.  

 

Bezpieczeństwo 

Rozwiązanie Documaster Event Cloud, zapewnia 

poufność udostępnianych i drukowanych 

dokumentów, zwiększające bezpieczeństwo 

informacyjne oraz ograniczające dostęp do 

urządzeń. To Ty decydujesz, komu udostępniasz 

dane zasoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą handlową. 

Specyfikacja techniczna oraz wygląd prezentowanych 

produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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