
TELEFONNÍ LINKA PREMIUM
MEET-ME KONFERENCE

Meet-me konference nabízí plnou škálu služeb od základních možností bez rezervace až po plnohodnotné řešení 

plánovaných konferencí.

PROČ ZVOLIT NAŠE SLUŽBY?

 � Snadné sestavení vícestranné hlasové konference

 � Jednoduché ovládání a moderování služby přes webovou 
aplikaci

 � Možnost plánované konference stejně jako ad hoc

 � Hlas v HD kvalitě

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 služby, které jsou dostupné pouze  
na pobočkových ústřednách.

 � Firmy, které potřebují efektivně komunikovat s více kolegy nebo  
i externími partnery v jedné chvíli.



DETAILNÍ POPIS SLUŽBY:

Služba poskytuje komfortní plánované audio konference stejně jako jednoduché konference bez rezervace. Jednoduchý webový klient  
pro moderátora může být spuštěn přímo z webového portálu a lze díky němu účastníky konference monitorovat, ovládat i přidávat. 

Díky integraci se službou Zavolej mi nyní mohou být účastníci v plánovaný čas automaticky vyzváni, aby se ke konferenci připojili. Konferenční 
systém navíc sám jednotlivé účastníky zavolá a spojí je do konference. 

Administrátor konference může jednoduše naplánovat konferenci pomocí webového portálu a účastníkům oznámit konání konference 
prostřednictvím e-mailu. Na webovém portále mohou autorizovaní uživatelé upravovat nastavení jednotlivých konferencí a měnit osobní nastavení. 
Moderátor i účastník konference mohou konferenci kdykoliv během jejího průběhu ovládat i přes tzv. DTMF volbu. 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DTMF VOLBY

 � Předání na operátora

 � Vypnutí/zapnutí mikrofonu

 � Počet účastníků a jejich identifikace

 � Výukový mód*

 � Zamknutí/odemknutí*

 � Přizvání účastníka*

 � Ukončení konference*

* jen moderátor

HLAVNÍ BENEFITY

 � HD hlas

 � Podpora až několika desítek účastníků

 � Web-based ovládání konference – ovládat konferenci lze  
z jakéhokoliv místa s připojením na internet

 � Různé typy konferencí – možnost sestavení plánované 
konference, konference na vyžádání i ad hoc instantní 
konference pro menší skupiny

 � Nahrávání – integrovaná možnost nahrávání konference

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


