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للمستخدمين المحترفين

المشاهدون/المشاركون

 .1االنضمام عبر منصات األجهزة المتعددة ،مثل
الكمبيوتر/الواقع االفتراضي/األجهزة المتكاملة ( AIO)/الهواتف
الذكية.
 .2حجز غرف االجتماعات وإنشاؤها.
 .3مشاركة الفيديوهات وملفات PowerPointوغيرها من
تنسيقات ملفات الوسائط.
 .4سعة غرفة االجتماعات 10 :مستخدمين.

االنضمام إلى االجتماعات في "وضع المشاهد" فقط
الجوال .وضع "الواقع االفتراضي" غير
باستخدام الكمبيوترّ /
مدعوم.

 .1سعة غرفة االجتماعات 30 :مستخد ًما.
 .2االنضمام عبر منصات األجهزة المتعددة.
 .3مشاركة ملفات الوسائط ،بما في ذلك ملفات PDFو PowerPoint
والصور والفيديوهات والنماذج ثالثية األبعاد.
 .4الموقع اإللكتروني إلدارة االجتماعات والفعاليات متوفر.
 .5تخطيط وتنفيذ مخصص للفعاليات.
 .6التحكم في مضيفي الغرف.

VIVE XR Suite

VIVE SYNC

مالحظة :في ) VIVE Syncاإلصدار التجريبي) ،يمكن تجربة جميع وظائف إصدار Enterpriseمجانًا.
.1نظام مخصص إلدارة المحتوى والحسابات وبيئات الواقع االفتراضي.
 .2شعار مخصص للشركات ودعم لقاعدة كبيرة من المستخدمين.
 .3تخطيط وتنفيذ مخصص للفعاليات.
 .4وظائف حصرية ألداة التحرير والتحميل* .تتوفر قريبًا.
 .5تخزين على اإلنترنت وخادم محلي.

 .1فعاليات أو اجتماعات على اإلنترنت بما يصل إلى 20
مشار ًكا.
 .2دعم الجلسة العامة.
 .3تعيين اثنين من المشرفين لكل غرفة.
 .4تسجيل وتشغيل مكاني ثالثي األبعاد.
 .5تجربة محتوى احترافي وغامر في تقنية الواقع االفتراضي.

 .1الوصول إلى الفعاليات العامة ،بد ًءا من عروض األزياء
وحتى الحفالت الموسيقية والمعارض بما في ذلك
المعارض التجارية ،وغير ذلك.
 .2محتوى تعليمي وتجارب واقع افتراضي غامرة
تستكشفها مجانًا.
 .3فقط للجلسات غير المدرجة في نتائج البحث ،بحد
أقصى  3مستخدمين.

VIVE Sessions

في ما يخص الفعاليات المخصصة ،يُرجى التواصل معنا.

 .1حماية برمز المرور للمكاتب الخاصة وأماكن االجتماعات
وغرف اإلدارة .ما يصل إلى  10مشاركين.
 .2بيئات مكاتب افتراضية قابلة للتخصيص.
 .3وصول للغرف متاح لمستخدمي XR Suiteاآلخرين (بما
في ذلك مستخدمي اإلصدار المجاني) عبر رمز المرور.

 .1الوصول إلى الفعاليات العامة ،وتشمل المؤتمرات
والحفالت الموسيقية والمعارض.
 .2الوصول إلى حرم VIVEالمفتوح.
 .3مشاركة غرفة المكتب/االجتماع مع اآلخرين في حرم
مفتوح.

VIVE Campus

في ما يخص الفعاليات المخصصة ،يُرجى التواصل معنا.

 .1مصمم لمستخدمي اإلصدار التجاري.
 .2المشاركة في مجموعة كبيرة من الفعاليات في الواقع
االفتراضي .الوصول إلى منتديات VIVE.

 .1مصمم لمستخدمي اإلصدار التجاري.
 .2المشاركة في مجموعة كبيرة من الفعاليات في الواقع
االفتراضي .الوصول إلى منتديات VIVE.

في ما يخص الفعاليات المخصصة ،يُرجى التواصل معنا.

وصول كامل إلى جميع المعارض والفعاليات.

الوصول إلى معارض وفعاليات مختارة

VIVE Social
)مقدمة من (VRChat

VIVE Museum

