
TUTORIAL UTILIZARE PLATFORMA EVENIMENT e-RSF 2020 

 

Stimaţi vizitatori, parteneri şi invitaţi ai Expo-Conferinţei e-RSF 2020 

Vă rugăm să parcurgeţi un scurt tutorial al platformei pe care se desfăşoară evenimentul nostru. 

1. Autentificarea  

 Asiguraţi-vă că sunteţi tot timpul autentificat cu user-ul (adresa de email) şi parola (codul de 

acces) primite pe email-ul cu care v-aţi înregistrat. Numai aşa puteţi urmări prezentările şi 

interacţiona cu expozanţii 

 Pentru a vă autentifica folosiţi adresa directa a evenimentului - e-RSF 2020 – primită pe email 

 Platforma pe care rulează evenimentul este ușor de utilizat și acceptă toate dispozitivele, fără a fi 

necesară descărcarea altor aplicații. Dar, pentru o mai bună utilizare a platformei, vă recomandăm 

să utilizaţi un computer desktop. 

 

 
 

Din meniul situat în stânga ecranului puteţi accesa:  

 

Detaliile evenimentului (event details) 

Expoziţia virtuală (expo area) 

Conferinţa (presentations) 

Invitaţii în conferinţă (speakers) 

Vizitatorii (guests) 

 

 

 

 

 

 

https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/entrance
https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506?show
https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/expo
https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/agenda
https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/speakers
https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/attendees?id=373466


2. Expoziţia Virtuală  

Vă invităm să vizitaţi standurile partenerilor noştri din cadrul expoziţiei virtuale e-RSF 2020 şi să 

interacţionaţi live cu reprezentanţii companiilor expozante. 

 Puteţi vizualiza toate standurile virtuale accesând pictograma cu logo-ul fiecărui partener. 

 La fiecare stand virtual meniul din dreapta ecranului vă pune la dispoziţie Profilul companiei – 

Company Profile, proiectele (Projects) sau produsele oferite de partenerul expozant şi 

posibilitatea de a interacţiona cu reprezentanţii companiei expozante, accesând butonul Ask us a 

question! Veţi fi redirecţionat către zona virtuală de dicuţii unde puteţi accesa live chat, video 

call sau puteţi face schimb de cărţi de vizită.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/expo


3. Conferinţa   

 

Ora oficială de transmitere a conferinţei este ora României (EEST), dar puteţi accesa sesiunile 

înregistrate ale conferinţei timp de 30 de zile după data evenimentului sau pe canalele ARTS – 

Youtube şi Facebook. 

 

Transmisia are loc prin aplicaţia ZOOM a platformei şi dacă doriţi să adresaţi întrebări invitaţilor, 

asiguraţi-vă că vă aflaţi în sesiunea care rulează live. Pentru a putea urmări prezentările transmise 

live, vă rugăm: 

 să accesați butonul “live” disponibil în dreptul sesiunii în desfășurare 

sau 

 să accesați butonul “Live” poziționat în partea stângă sus a paginii, sub Agenda (opţiunile 

“Any, Passed, Live, Later”). 

 

 
 

 Pentru a putea adresa întrebări lectorilor în timp real, vă rugăm folosiți modul “Q&A”. 

Întrebările vor fi filtrate de moderatori iar cele aprobate vor fi adresate invitaţilor. 

 

Calitatea vizualizării transmisiei live este condiţionată de conexiunea la internet. Vă recomandăm să 

urmăriţi prezentările de pe dispozitive conectate la internet prin cablu şi nu prin WiFi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/agenda
https://www.youtube.com/channel/UCUcyq6RICqhJ-zL-jHfd4wg?idU=1
https://www.facebook.com/Asociatia-Romana-Pentru-Tehnica-De-Securitate-359331117601448/?ref=profile&idU=1


4. Vizualizaţi lista tuturor vizitatorilor (guests) înscriși și, dacă este cazul, puteţi lua legătura cu ei 

folosind opțiunile “Write message - ”, “Video Call” sau “Send business card - ”. Puteți căuta 

numele unui participant, accesând optiunea “Filter guests”. 

 

5. Accesaţi secţiunea “Networking” din pagina “vizitatori” pentru a vedea dacă ați primit răspunsuri - 

 - la mesajele trimise către expozanţi, dacă aţi fost contactaţi de aceştia sau de alţi vizitatori înscrişi. 

 

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM 

Organizatorul evenimentului nu îşi asumă responsabilitatea pentru modificările din program datorate 

unor circumstanțe externe sau neprevăzute. 

 

Vă mulţumim pentru participarea la Expo-Conferinţa noastră virtuală şi vă invităm să avem împreună 3 

zile de discuţii, schimb de experienţă şi intercţiune online. 

https://myconnector.ro/virtual/e-romanian-security-fair-2020/506/attendees?id=373466

