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Telefonkonferens med fastpris!
Utför snabbt och enkelt dina konferenser
Alla företag och organisationer har behov av god kommunikation. Kunder, kollegor, konsulter, utvecklare och partners sprider
idag ut sig på olika platser lokalt och globalt. Att kunna
kommunicera i realtid är därför av yttersta vikt oavsett var man
befinner sig.
Engcom Conference Call ger er många värdefulla verktyg för era
telefonkonferenser och dessutom så betalar ni endast ett fastpris
per månad. Det enda som tillkommer för varje användare som
ringer till konferensen är kostnaden för ett samtal i fasta
telenätet.

Via webbverktyget kan ni göra följande:
- Boka konferenser
- Lägga upp skräddarsydda inställningar, behörighet och funktioner
- Använda Secure PIN - unika anslutningskoder för varje deltagare
- Hantera inspelningsfunktion och ladda ner inspelningar
- Använda återkommande konferensers inställningar från mall
- Se historik och exportera utvalda data till kalkylblad
- Lägga upp flera användarkonton för bokning och hantering
Funktioner under telefonkonferensen:
Deltagaren
- Kan slå av/på sin egen mikrofon
Mötesledaren
- Kan slå av/på mikrofonen för enstaka/alla deltagare via telefon/webben
- Se alla anslutna deltagare live via webben (telefon nr./namn visas)
- Få uppgift om det totala antalet deltagare via telefon/webben
- Kan avsluta samtal för enstaka deltagare och hela konferensen

Inspelningsfunktion
Med hjälp av den inbyggda inspelningsfunktionen kan du dokumentera
och arkivera vad som sagts vid en konferens eller spela upp det för de som
inte kunde vara med. Inspelningen kan enkelt laddas ner i mp3-format.
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Fungerar webbverktyget på mobila enheter?
Webbverktyget fungerar med alla webbläsare och även med surfplattor och smartphones. Detta
hjälper dig att snabbt och enkelt både planera och boka dina telefonkonferenser varhelst du
befinner dig.

ENGCOM CONFERENCE CALL

START

PLUS

Max antal samtidiga deltagare

10

30

495 kr

1 495 kr

Första månaden gratis!
Obegränsat antal konferenser
Ingen bindningstid eller startavgift!
Eget telefonnummer till tjänsten
Konto till Engcom’s webbverktyg
Inspelningsfunktion
Personligt välkomstmeddelande
Eget guldnummer till tjänsten
Fast pris, per månad

Samtliga priser avser exklusive moms. Antal samtidiga deltagare kan vara uppdelade i olika
konferenser, bara antalet samtidiga deltagare inte överstiger maxkapaciteten.
Önskar ni större kapacitet för era telefonkonferenser så får ni gärna begära offert i dessa fall.
Prova Engcom Conference Call utan kostnad!
För att ni skall inse fördelarna med Engcom Conference Call så erbjuder vi er att få prova
tjänsten utan kostnad. Kontakta oss så sätter vi upp ett konto.

