Webconferência

[Principais benefícios para os
negócios]
1

Acesso instantâneo pela Internet, sem
instalação de software

2

Compartilhamento visual durante
deslocamentos, a partir de qualquer
dispositivo móvel

3

Assistência em tempo real ininterrupta pelo
Atendimento ao Cliente Arkadin

4

Solução Web econômica

arkadin.com

Webconferências mais fáceis
Compartilhe facilmente a tela do computador,
seus documentos e aplicativos online em tempo
real para começar a trabalhar remotamente, em
segundos, com parceiros e colegas, onde quer que
eles estejam.
Com uma interface intuitiva, o ArkadinAnywhere é
fácil de usar e possui integração com mídias sociais
e mensagens instantâneas (chat), tudo isso em uma
única solução de colaboração remota para todos.

Comece a usar com um único clique e compartilhe informações
visuais com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em tempo real!

Simples de usar

Fácil de compartilhar

Flexível e confiável

Econômico

• A
 cesso instantâneo de
seu navegador, sem
download 

• C
 ompartilhe documentos,
apresentações, aplicativos
ou a tela inteira com
rapidez; compartilhe
também por meio de mídia
social

• A
 udioconferência híbrida,
oferecendo VoIP e áudio
de qualidade

• Implantação rápida e
escalável, com baixo
custo de propriedade

• V
 árias camadas de
segurança proporcionam
conferências robustas e
seguras

• C
 om nossos planos de
preços flexíveis, você
pode prever e planejar o
quanto quer gastar

• S
 uporte local técnico e
para clientes disponível
via chat incorporado na
própria plataforma

• A
 umente a adoção
com uma experiência
de usuário completa e
otimizada

• L
 igação instantânea para
acesso a conferências 
• B
 arras de ferramentas
para Outlook e Lotus
fornecem convites
de conferência prépreenchidos

• Integração de mobilidade
para conferência durante
deslocamentos, por meio
de tablets e smartphones
• U
 se mensagens
instantâneas incorporadas
para comunicação privada,
em grupo ou pública

“O ArkadinAnywhere era exactamente aquilo de que precisávamos, visto só necessitar
de uma ligação à Internet para permitir o acesso aos utilizadores, independentemente
dos seus ambientes técnicos A Arkadin oferece números internacionais gratuitos,
oferece apoio local em todo o mundo e é uma empresa conceituada com clientes
satisfeitos. Conquistou-nos como clientes porque era a melhor solução para nós na
altura e ainda se mantém como tal ”
Jesse Howard
Especialista em educação online, Quest International Users Group

Webconferência

[Enjoy work, enjoy life, enjoy sharing]

