
VIVE Sessions الميزات 

 

 اإلصدار 

Vive Sessions 

Lite 

Vive Sessions 

Pro 

Vive Sessions 

Enterprise  

    الميزات

       جلسات وفعاليات الواقع االفتراضي

 مستخدمين بحد أقصى 3 استضافة الجلسات الخاصة )غير المدرجة(

 4مستخدًما لكل جلسة ) 20

بحد  Liteمن مستخدمي 

 أقصى(

مستخدًما لكل جلسة  70ما يصل إلى 

 بحد أقصى( Liteمن مستخدمي  20)

 المكتبة بالكامل المكتبة بالكامل اختيار محدود المواقع االفتراضية

 بال حدود 2 1 المضيفون في الجلسة

 ال استضافة جلسات الواقع االفتراضي العامة

 4مستخدًما لكل جلسة ) 20

بحد  Liteمن مستخدمي 

 أقصى(

من  20ستخدًما لكل جلسة )م 50

 بحد أقصى( Liteمستخدمي 

 نعم نعم ال جلسات محمية بكلمة مرور

 نعم نعم ال صوت ثالثي األبعاد

 ال استضافة فعاليات الواقع االفتراضي المجانية

 4مستخدًما لكل جلسة ) 20

بحد  Liteمن مستخدمي 

 أقصى(

مستخدًما لكل جلسة  70ما يصل إلى 

 بحد أقصى( Liteمن مستخدمي  20)

استضافة فعاليات وجلسات الواقع االفتراضي 

 المدفوعة
 ال

يُحدد السعر لكل  -نعم 

  مشروع

مشاركة األرباح للعناصر المعروضة 

 للجميع

وصول مجاني للمستخدمين ضمن هذا 

  االشتراك

 ال مستخدم( 1000الفعاليات الكبيرة )أكثر من 
يُحدد السعر لكل  -نعم 

  مشروع
  يُحدد السعر لكل مشروع -نعم 

 نعم ال ال الجلسات المستمرة

 ال ال بيع محتوى وتجارب واقع افتراضي مسبقة التسجيل

حصة إيرادات للعناصر المعروضة 

 للجميع

وصول مجاني للمستخدمين ضمن هذا 

  االشتراك

 نعم ال ال محتوى وفعاليات جماعية خاصة وميزات أخرى

       صور األفاتار وبث الوسائط والمحتوى

 الوجود المصورة )الكمبيوتر فقط( -صورة أفاتار 
أجيال، مع تخزين ملف  3

 واحد

 5أجيال، مع تخزين  10

 ملفات

ملفات لكل  10جيالً، مع تخزين  15

 مستخدم

 الكل الكل  محدودة سمكتبة المالب -صورة أفاتار 

 10 5 1 حدود التخزين -صورة أفاتار 

 نعم نعم نعم العروض التقديمية وعروض الشرائح

 المكتبة بالكامل المكتبة بالكامل محدودة النماذج ثالثية األبعاد والمواد التفاعلية

 نعم نعم محدودة تسجيل جلسات الواقع االفتراضي

 الميزات الكاملة الميزات الكاملة محدودة  بث الفيديو



 اإلصدار 

Vive Sessions 

Lite 

Vive Sessions 

Pro 

Vive Sessions 

Enterprise  

    الميزات

 نعم نعم نعم البث عبر الموقع اإللكتروني

 نعم نعم ال البث عبر سطح المكتب )الكمبيوتر(

مواقع المجموعات الخاصة، والنماذج ثالثية األبعاد 

 واألصول التفاعلية
 نعم ال ال

       خيارات اإلنشاء والتخصيص

 نعم نعم أساسي إعدادات الجلسات وعناصر التحكم

 نعم نعم نسخة تجريبية فقط محرر محتوى الواقع االفتراضي المتقدم

 يُحدد السعر لكل مشروع -نعم  ال ال مواقع الواقع االفتراضي المخصصة

 يُحدد السعر لكل مشروع -نعم  ال ال النماذج ثالثية األبعاد والمواد التفاعلية المخصصة

 قد تُطبق رسوم إضافية -نعم  ال ال العالمة التجارية لشركتك في المواقع االفتراضية

 قد تُطبق رسوم إضافية -نعم  ال ال العالمة التجارية لشركتك في واجهة المستخدم

       خدمات إضافية

فعاليات وتجارب واقع افتراضي مصممة حسب 

 الطلب

يُحدد السعر لكل  -نعم 

 مشروع

يُحدد السعر لكل  -نعم 

 مشروع
 يُحدد السعر لكل مشروع -نعم 

 نعم ال ال بوابة اإلدارة

خيارات مخصصة للبيانات واستضافة مواقع 

  اإلنترنت
 يُحدد السعر لكل مشروع -نعم  ال ال

 


