ÜZLETI
TELEFONKONFERENCIA

A hatékony tárgyalások
eszköze
Az üzleti telefonkonferencia
szolgáltatás hasznos és hatékony
eszköze minden vállalatnak,
ahol gyakoriak a több résztvevős
megbeszélések vagy gyakori
a külföldi partnekkel történő
egyeztetés.
Telefonkonferencia szolgáltatásunkkal
felgyorsíthatja üzleti folyamatait, illetve
hatékonyabb együttműködést alakíthat ki
partnereivel. Megoldásunk beruházás nélkül,
havidíjas konstrukcióban érhető el.

Tartsa a kapcsolatot!
Válassza szolgáltatásunkat, ha az Ön cége
az ország területén több telephellyel
rendelkezik, és a közös megbeszélések
miatti utazás sok idővel és költséggel jár.

invitech.hu

Ha nem rendelkezik telephelyén nagyobb
konferencia teremmel, de gyakoriak a nagy
létszámú – legfeljebb 30 fős – tájékoztatók,
vegye igénybe szolgáltatásunkat.
A szolgáltatás minden belföldi vezetékes
és mobil-, valamint külföldi előfizető
számára elérhető. Használatához csak
a tárcsázandó telefonszám, valamint
a szervező által előre meghatározott
pin kód ismerete szükséges.

Résztvevők számához igazodó
rugalmas árazás
Egymástól távol lévő személyek
közötti egyeztetés hatékony eszköze
Bármikor igénybe vehető,
egyszerű megoldás
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Szolgáltatás részletezése

Szolgáltatás előnyei

Telefonkonferencia kezdeményezéséhez,
illetve a részvételhez kizárólag az Önök
cége/intézménye részére dedikált telefonszám felhívása, majd a szervező felhasználó
által előre meghatározott ötjegyű azonosító
kód betárcsázása szükséges minden behívó
résztvevő által. Minden új résztvevő
ugyanezen kód beütésével csatlakozhat
a konferenciabeszélgetéshez.

 kezdeményező félnek nem kell
A
egyenként felhívnia a résztvevőket,
mindenki ugyanazt a közös számot hívja

Költségkímélő megoldásunk rugalmas
díjazás alapján 3 különböző havidíjas
csomagban érhető el 9, 14, 30 résztvevő
esetére. A hívások számlázása minden
résztvevő számára a tarifacsomagjának
megfelelő alapdíjas percdíjak alapján
történik, nem igényel beruházást,
illetve speciális berendezést

 konferencia megvalósulása előtt
A
és után nincs szükség operátor
segítségére

Amennyiben Ön nem előfizetője az Invitech
üzleti telefonszolgáltatásának, de rendelkezik
vezetékes készülékkel havi díj ellenében
szintén igénybe veheti telefonkonferencia
szolgáltatásunkat.

 iztonságos megoldás az egyedileg
B
közreadott kódnak köszönhetően, amely
kizárólag az adott konferenciabeszélgetés
időtartamára érvényes (a rendszer nem
tárolja az egyedi azonosító kódokat)

 zéles felhasználói kör számára
S
nyújt konferencia-megoldást: akár
30 aktív résztvevő is folytathat
konferenciabeszélgetést
 szolgáltatás igénybevétele nem igényel
A
technológiai ismereteket

Opcionális szolgáltatások
 IP Trunk – Hangszolgáltatás dedikált
S
adatkapcsolaton keresztül
I P Center – Alközponti funkciók,
beruházás nélkül
ISDN2 – Teljes körű hangszolgáltatás
2 csatornával

További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.

ISDN30 – Teljes körű hangszolgáltatás
30 csatornával
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Üzleti ügyfélszolgálat: 1444

kapcsolat@invitech.hu

