
Telekonferencia
Komunikácia bez potreby 
fyzického kontaktu

www.swan.sk

Telekonferencia je spoľahlivý nástroj, ktorý uľahčuje spoluprácu                      
a komunikáciu so zákazníkmi, zamestnancami a obchodnými partnermi 
napriek tomu, že sú v daný okamih na rôznych miestach. Konferenčné 
hovory môžete zorganizovať ľahko a pohodlne po celom svete. 
Vaše projektové tímy sa teraz môžu spojiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek. 
Ušetríte čas a znížite cestovné náklady.

Telekonferencia je 
jednoduchý a ekonomický 
spôsob realizovania 
telefónnych hovorov medzi 
jednotlivcami a skupinami. 
Spoločnosti všetkých 
veľkostí zlepšia vzájomnú 
komunikáciu svojich 
pracovníkov 
na rôznych 
miestach.

Telekonferenčné hovory 
môžete organizovať 
24 hodín denne – jednoducho, 
kdekoľvek na svete a bez 
nutnosti predchádzajúcej 
rezervácie. Stačí zavolať 
na určené číslo, zadať 
prístupový kód 
a komunikovať cez telefón. 

Služby a pokročilé 
funkcie v digitálnej 
kvalite môžete 
kombinovať 
a prispôsobiť 
konkrétnemu účelu.

Audiokonferencie 
sú vhodné na 
školenia, interné 
porady 
a rokovania.
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N Zabezpečenie kontinuity vášho 
podnikania

N Dodržanie karantény alebo 
odporúčanej izolácie

N Efektívna komunikácia zamestnancov, 
dodávateľov a zákazníkov

N Možnosť pripojiť sa z kancelárie, domu, 
záhrady alebo auta

N Organizácia týždenných alebo 
mesačných zasadnutí vedenia

N Až 30 účastníkov na jeden konferenčný 
hovor 

Využitie 
služby

N Jednoduché použitie a vynikajúca    
kvalita zvuku

N Zabezpečenie plynulého podnikania           
a obchodných aktivít

N Zvýšenie produktivity a zníženie 
cestovných nákladov

N Podpora komunikácie a rýchlejšieho 
rozhodovania

N Prístup k telekonferencii kedykoľvek          
a kdekoľvek na svete prostredníctvom 
telefónu či mobilu

N Plná a proaktívna podpora                      
24/7 dohľadového centra

Výhody 
služby

Komplexné riešenie telekonferencií ponúka:
Nezávislosť a dostupnosť telekonferencie 
zo všetkých pevných aj mobilných sietí |
Prístupové čísla: miestne, bez poplatkov 
(0800) alebo so zdielanými nákladmi 
(0850) | Vysoké technické štandardy 
garantujú kvalitu audiokonferencie bez 
výpadkov | Úplné ovládanie hovorov cez 
web a rôzne funkcie: prizvanie (dial-out), 
stlmenie (mute), odpojenie (disconnect) 
a ďalšie | Jednoduché ovládanie 
a zabezpečenie pozvánok účastníkom, 
prístupových čísel a PIN kódov |
Nahrávanie telekonferencie

Účastníci sa môžu pripojiť k telekonferencii 
odkiaľkovek a pomocou akéhokoľvek typu 
telefónu (analógový, digitálny, mobilný).

#spolutodáme 

Viac informácií o cenových ponukách a špeciálnych akciách vám poskytne:

SWAN, a.s., Eurovea City, Landererova 12, 811 09 Bratislava

Pre viac informácií o cenových ponukách a špeciálnych akciách kontaktujte 
Vášho obchodníka alebo napíšte e-mail na csc@swan.sk.


