Audio Conferencing

[Principais vantagens
de negócio]
1

Redução de custos com viagens através do
imediato acesso global às conferências

2

Plataforma de audio estável e com nitidez
de som para conferências eficazes

3

Assistência em directo local para si e para os
seus participantes

4

Acesso global através de números locais
para os participantes no estrangeiro

5

Segurança adicional com a opção de um
código pin de uso único

arkadin.com

Audio conferência simplificada
Serviço de audio conferência disponível

Audio conferência simples e fácil de utilizar para
pequenas reuniões ou eventos de grande dimensão,
em qualquer altura, em qualquer lugar.

Organize e gira as suas audio conferências com elevada qualidade
de som e com a confiança de que os seus participantes podem aceder
sem complicações

Fácil e simples
de uitilizar

com qualquer pessoa,
em qualquer lugar

• S
 erviço de audio conferência sem
reserva (sem necessidade de
reserva prévia)

• Ideal para comunicar remotamente
com colaboradores, clientes,
fornecedores ou partner

• A
 cesso global através de
números locais para os
participantes no estrangeiro

• Capacidade para 100
participantes por conferência
(e mais, mediante pré-aviso

• R
 eceba uma chamada através da
funcionalidade Ligue-me de volta

• Números toll e toll-free disponíveis
para mais de 50 países

• A
 ssistência em directo imediata
27/7 para todos os participantes

• Integração disponível com o
nosso portfolio de soluções de
audio e web

• D
 urante a conferência, controle
de funções através do teclado do
telefone: silenciar participantes,
bloquear a conferência
• C
 ontrolo online avançado da
reunião via Consola Audio
• C
 om a função de gravação,
guarde e volte a ouvir as suas
conferências estratégias
• P
 lataforma de audio conferência
privada e segura proporcinonando
uma conferência de alta qualidade.

“Arkadin se destaca por su atención al detalle, no por volumen de llamadas ni
cargos adicionales. Su equipo está verdaderamente comprometido con sus usuarios,
preocupándose por sus necesidades y respondiendo a sus preguntas. Esto hace que
la comunicación entre nuestras dos empresas sea muy satisfactoria.» Para a Bemis,
o importante é o uso e a eficiência de custos e pensamos que a Arkadin cumpre com
estas permissas”
Bruce Hagen
VP Corporate Information Systems at Bemis Manufacturing
Audio Conferencing

[Enjoy sharing]

