TELEMEETING ADHOC
TELEKONFERENCJE W KAŻDEJ CHWILI
BEZ ZAMAWIANIA

TELEMEETING ADHOC

Czym jest Telemeeting Adhoc?
To jeden z rodzajów usługi telekonferencji w ofercie Focus Telecom Polska, który
umożliwia zainicjowanie telekonferencji w każdej chwili, gdy pojawi się taka
potrzeba, bez konieczności składania zamówienia poprzez Panel Administracyjny.
Nie wymaga wcześniejszego określenia godziny startu, czasu trwania spotkania
ani liczby uczestników, a do korzystania z usługi wystarczy telefon.
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Uczestnicy mogą dołączyć do telekonferencji z dowolnego miejsca na świecie,
korzystając z telefonu z wyborem tonowym. Istnieje możliwość przeprowadzenia
telekonferencji nawet dla 240 osób jednocześnie.
Telemeeting nie jest usługą opartą o VoIP, co gwarantuje najwyższą możliwą
jakość dźwięku. Wykorzystanie stabilnej, tradycyjnej sieci telefonicznej eliminuje
wszelkie problemy ze słyszalnością podczas telekonferencji jakie spotyka się w
przypadku rozwiązań opartych o VoIP.

Telemeeting Adhoc w praktyce



Udostępnienie w ramach usługi wybranej ilości pokoi telekonferencyjnych.



Pokój telekonferencyjny tworzą, stały lub zmienny, PIN prowadzącego oraz
PIN uczestnika.



Do zorganizowania telekonferencji niezbędne jest przekazanie uczestnikom
numeru dostępowego (krajowego lub zagranicznego) oraz numeru PIN.



W celu dołączenia do telekonferencji o wyznaczonej porze, uczestnicy muszą
wybrać numer dostępowy oraz podać numer PIN.



Personalizacja, m.in. własny numer dostępowy, indywidualne powitania.



Międzynarodowe numery dostępowe, które pozwalają zlikwidować koszty,
jakie zagraniczni goście ponieśliby, wybierając numer polski.



Automatyczna autoryzacja – dołączanie do telekonferencji bezpośrednio po
wyborze numeru dostępowego. Numer telefonu uczestnika staje się kodem
dostępowym (PIN).
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Możliwość ustawienia pokoju telekonferencyjnego bez Prowadzącego (jeden
PIN dla wszystkich) – wówczas telekonferencja rozpocznie się, gdy na mostek
wdzwoni się pierwsza osoba podając PIN uczestnika.



Szczegółowy billing on-line dostępny w każdym momencie, z możliwością
opisu każdej telekonferencji – umożliwia proste i dokładne rozliczanie
kosztów.



Nagrywanie przebiegu telekonferencji – nagrania w pliku mp3 są gotowe do
pobrania po zakończeniu telekonferencji.



Funkcja Lista obecności potwierdza obecność wszystkich uczestników
spotkania.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat usługi Telemeeting
prosimy o kontakt:
Dział Handlowy: + 48 222 288 988

e-mail: info@focustelecom.pl
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O firmie
Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Specjalizujemy
się w projektowaniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu systemami informatycznymi,
wspierającymi codzienną działalność przedsiębiorstw. Dynamizm rozwoju naszej
firmy i usług został już doceniony w prestiżowym rankingu Deloitte Technology
Fast 50 Central Europe 2011 i 2012. Dwukrotnie znaleźliśmy się w czołówce
najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie
Środkowej.
Wszystkie nasze usługi świadczymy w modelu cloud computing, który zapewnia
dostęp do nich przez Internet. Korzystając z usług w tym modelu, użytkownik
zwolniony jest z konieczności zakupu i utrzymania kosztownego sprzętu oraz
dedykowanego oprogramowania, co pozwala na ograniczenie kosztów w firmie.
Zapewniamy naszym Klientom
oraz administrację systemu.
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