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Извод, ИЗ: Једна од последица глобалне пандемије, која је 
дефинисала 2020. и 2021. годину, је нагли пораст 
потребе за софтвером који омогућава држање видео 
конференција. Школе, универзитети, многа радна 
места, па чак и породична окупљања су пребачена на 
„удаљени“ режим рада који захтева комуникацију у 
реалном времену, често са могућношћу преноса аудио 
и видео садржаја. Многе, већ оформљене, web 
платформе добијају потребу за проширењем својих 
функционалности и додатком оваквог система за 
комуникацију. Инкорпорирање таквих 
функционалности још увек није поједностављено до 
plug-and-play нивоа, те се избор углавном своди на 
ангажовање тима програмера за креирање новог 
софтвера (углавном уз помоћ библиотека које 
олакшавају развој) или outsource-овање 
функционалности и плаћање странкама. Кроз рад се 
обрађују тренутно најбоље технологије на тржишту, а 
резултат рада је софтвер (систем апликација) којег је 
веома једноставно инкорпорирати у постојеће 
апликације. 
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Abstract, AB: One of the consequences of the global pandemic, which 
defined the years 2020 and 2021, is a sudden increase in 
need for software which provides video conferencing. 
Schools, universities, many workplaces, even family 
gatherings moved to the “remote” system which requires 
real-time communication, often with the ability to transfer 
audio and video content. Many, already formed, web 
platforms are now in need of extending their 
functionalities by adding such a communication system. 
Incorporating such functionalities is not yet simplified to 
the plug-and-play level, therefore the choice comes down 
to either hiring a team of programmers to create new 
software (usually with the help of libraries which facilitate 
development) or outsourcing the functionalities and 
paying other parties. The paper processes the current best 
technologies on the market, and the result of the work is 
software (a system of applications) which is very simple to 
incorporate in existing applications. 
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