
TELEFONNÍ LINKA PREMIUM
SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE

Sjednocená komunikace představuje ideální řešení pro společnosti, které chtějí zvýšit svou efektivitu a využít komplexní 

řešení pro pokrytí veškerých svých komunikačních potřeb.

PROČ ZVOLIT NAŠE SLUŽBY?

 � Schopnost komunikovat snadno a rychle.

 � Plynulé řešení více úkolů prostřednictvím mnoha komunikačních 
nástrojů.

 � Flexibilita umožňující nastavení služby podle aktuální potřeby.

 � Měsíční platba bez počátečních investic.

 � Využití moderních způsobů komunikace nejen na pevném 
telefonu, ale i ve smartphonu a tabletu.

KDO SLUŽBY VYUŽIJE?

 � Každá firma bez rozdílu velikosti, která potřebuje komunikovat 
se svými zákazníky a účelně a efektivně řídit příchozí a odchozí 
hovory, včetně volání mezi svými zaměstnanci.

 � Firmy využívající služeb, které jsou dostupné pouze  
na pobočkových ústřednách.



DETAILNÍ POPIS SLUŽBY:

 

VÍCE O SLUŽBĚ  
TELEFONNÍ LINKA PREMIUM
www.t-mobile.cz
800 737 333
business@t-mobile.cz

HLAVNÍ SLUŽBY

 � Funkcionality virtuální pobočkové ústředny

 � Instant Messaging (chat)

 � Presence (zobrazení stavu)

 � Unified Messaging

 � HD audio/video volání

 � Vícestranná konference

 � Sdílení plochy a souborů

POPIS SLUŽEB

 � Zobrazení stavu – ukazuje stav uživatele, místo a časovou zónu 
a tak umožňuje vybrat nejvhodnější způsob komunikace.

 � Instant Messaging (chat) – posílání a příjem zpráv nebo 
sestavení skupinové komunikace.

 � Videovolání – volání včetně přenosu obrazu z počítače, 
videotelefonu, smartphonu a tabletu pro efektivnější face-to-face 
komunikaci.

 � Integrované služby volání – přístup k dalším službám virtuální 
pobočkové ústředny.

 � Vícestranná konference a spolupráce – umožňuje efektivní 
týmovou komunikaci a spolupráci díky možnosti plánovaných 
konferencí.

 � Sdílení plochy – možnost spolupráce na projektech díky sdílení 
plochy s ostatními kolegy.

KLIENTSKÉ APLIKACE

Aplikace T UC-One poskytuje koncovým uživatelům sjednocenou 
komunikaci nejen na klasických počítačích, ale i ve smartphonech  
a tabletech. T UC-One nabízí ucelené řešení pro komunikaci díky  
snadnému přístupu k hlasovým službám, videu, chatu a zobrazení 
stavu uživatelů v jednoduché a přehledné aplikaci. 

Aplikace T UC-One je dostupná pro tato zařízení:

 � T UC-One klient pro PC (Windows, Mac) 

 � T UC-One klient pro mobilní telefon Android a iOS

 � T UC-One klient pro tablet


