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BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE
TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY

Czym jest Telemeeting Zamawiany?
To jeden z rodzajów usługi telekonferencji w ofercie Focus Telecom Polska, który
umożliwia samodzielne zamawianie telekonferencji za pośrednictwem łatwego
w obsłudze Panelu Administracyjnego.
Dostęp do Panelu Administracyjnego i zamawianie telekonferencji możliwe jest
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez przeglądarkę internetową.
Wyróżniamy dwa rodzaje zamawianej usługi Telemeeting – STANDARD i
ON-LINE.
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W usłudze Telemeeting uczestnicy mogą dołączyć do telekonferencji
z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z telefonu z wyborem tonowym.
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 Zamawiany w praktyce

 Udostępnienie wybranej przez klienta ilości kont dostępowych do
Panelu Administracyjnego – każda z osób posiadająca konto dostępowe
może samodzielnie zamawiać telekonferencje.
 Możliwość zorganizowania wielu telekonferencji w tym samym czasie,
z udziałem od 3 do 120 uczestników.
Telekonferencje do 240 osób zamawiane są poprzez kontakt z dostawcą.
 Zarządzanie przebiegiem telekonferencji z telefonu (menu dostępne pod
przyciskiem *) lub za pośrednictwem szyfrowanego panelu www.
 Automatyczne nawiązywanie połączeń z uczestnikami (wydzwanianie) –
o wyznaczonej porze system sam dzwoni do wszystkich uczestników, których
numer telefonu został podany w procesie zamawiania.
 Personalizacja, m.in. własny numer dostępowy, indywidualne powitania,
stopki zaproszeń mailowych.
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 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).
 W zależności od potrzeb – jeden PIN dla wszystkich, PINy indywidualne lub
PIN prowadzącego i PIN uczestnika.
 Wysyłka zaproszeń mailowych do uczestników spotkania.
 Opcjonalny panel www usługi z możliwością prezentacji dokumentów w
trakcie telekonferencji.
 Funkcja Lista obecności, potwierdzająca obecność wszystkich uczestników
spotkania.
 Nagrywanie przebiegu telekonferencji – nagrania w pliku mp3 są gotowe
do pobrania po zakończeniu telekonferencji.
 Szczegółowy billing on-line, z możliwością opisu każdej telekonferencji –
umożliwia proste i dokładne rozliczanie kosztów.
 Szczegółowa faktura, z wyodrębnionym kosztem każdej telekonferencji i
dodatkowym opisem.

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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