A TEAMS
korlátlan lehetőségeit nyújtjuk

Vezetékes és mobil hálózatokba történő kommunikáció
integráltan a felhőből.

A Microsoft Teams rendszere és a kapcsolódó telefonszolgáltatás új lehetőséget nyit a cégen belüli kommunikációban
Az Invitech teljes körű üzleti
híváslehetőséget biztosít
a Teams segítségével O365-ben:
vezetékes telefonszámokat
alközponti funkciókat
korlátlan hívást opcionálisan
modern készülékeket
videókonferencia eszközöket
Telefonrendszer A Teams platformra
épülő telefonrendszer hívásvezérlési
és alközponti lehetőségeket biztosít
az Office 365-ben, így hatékonyan
helyettesíti, illetve új dimenzióba helyezi
a lokálisan telepített alközponti
és kommunikációs rendszereket.

invitech.hu

A közvetlen átirányítással vagy
a korlátlan díjcsomaggal párosítva teljes
körű híváslehetőséget vehet igénybe
az Office 365-ben. Egyidejűleg fogadhat
és indíthat hívásokat akár több kliensen is
(PC, tablet, okostelefon és fizikai készülék).
K
 orlátlan hívások A Teams alkalmazással
a vezetékes telefonszámokról munkatársai
akár korlátlan beszélgetéseket is indíthatnak.
T
 eams-eszközök, készülékek A minősített eszközök megbízható és kiváló
minőségű hangot és videót biztosítanak.
Válassza a megfelelő Teams-eszközt
az optimális hívásélményért.
T
 eams videókonferencia A videóhívás
és csoportmunka akár soft (kliens),
akár fizikai készülékek használatával is
biztosítható.
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A TEAMS
korlátlan lehetőségeit nyújtjuk

Miért érdemes
a Teams-ből telefonálni?
E
 gyszerű: A telefonrendszer az Office 365
előfizetésén keresztül működik, ami egyszerűen beállítható és egyszerűsíti a szervezet
telefóniával kapcsolatos igényeit, ehhez
nincs másra szüksége, mint a megfelelő
O365 előfizetésekre, illetve az Invitech
által kínált szolgáltatási csomagra.

Minden feladathoz találhat
megfelelő Microsoft Teams
eszközt
G
 yorsabb Teams-eszközöket használva
gyorsan csatlakozhat, és máris
megkezdheti az együttműködést másokkal.
Egyetlen érintéssel kezdeményezhet
értekezleteket és hívásokat.

 icrosoft Teams Konferencia Egyetlen
M
érintéssel, időben kezdheti meg
az értekezleteit, gazdag, HD minőségű
hang- és videóélményben lehet része,
és egyszerűen oszthat meg tartalmakat
a helyszíni és távoli résztvevőkkel.

Megbízható: A telefonhívás biztonságos
felhőn keresztül az O365 rendszerében
történik.
 szközök A minősített, megbízható
E
és biztonságos eszközök, kiváló minőségű
hang és videóélményt biztosítanak.
A Teams-perifériák közé tartoznak
például a headset-ek és a kihangosítók.
Akár otthonról, akár útközben dolgozik,
mindig rendelkezésére áll egy Teams
eszköz.

Csökkenti a kiadásokat: Nincs szükség
meglévő fizikai alközponti rendszerének
modernizációjára, üzemeltetésére,
a szolgáltatás keretén belül minden
szükséges funkciót biztosítunk. Időt
és pénzt takarít meg, a szolgáltatással
nincs szükség helyi telefonos infrastruktúra
telepítésére és karbantartására.
Teljes értékű, komplett megoldás:
Gondoskodunk a telefonszámok áthordozásáról, a hálózatok illesztéséről.
Versenyképes tarifákat kínálunk, akár
korlátlan belföldi hívással.
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M
 unka bárhonnan A bármilyen helyen
és munkastílusban való használatra
alkalmas eszközökkel Ön választhatja
meg, hogy hol és hogyan szeretne
dolgozni.
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Így lesz tökéletes
a csapatmunka!
 atékonyabb kommunikáció A csoportos
H
csevegéssel, az online értekezletekkel,
a hívásokkal és a webkonferenciákkal
csapata összehangolhatja a tevékenységeit.
 z együttműködés új szintje
A
Megosztható fájlokon dolgozhat
kollégáival, melyet a beépített Office
365-appok biztosítanak: Word, Excel-lel,
a PowerPoint, SharePoint
 elefonrendszer a felhőben Az Office
T
365 támogatja a híváskezelési funkciókat,
többek között a hívásvárakoztatást,
a hívásátirányítást, a hívásátadást
és a hangpostát.

R
 ugalmas eszközhasználat Bármilyen
eszközről engedélyezhet telefonhívásokat,
beleértve az IP-telefonokat, a Microsoft
Teams-konferenciarendszert, a PC-ket,
a Mac gépeket és a mobileszközöket.
M
 agas rendelkezésre állás Az Office 365
99,9%-os rendelkezésre állást garantál
a telefonvonalaihoz beépített redundanciával és aktív terheléselosztással.
További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.

 evesszük a válláról az üzemeltetés
L
terhét Időt és pénzt takarít meg,
a szolgáltatással nincs szükség helyi
telefonos infrastruktúra telepítésére
és karbantartására.
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Üzleti ügyfélszolgálat: 06 80 82 00 82

kapcsolat@invitech.hu

