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אודות Callference
 Callferenceהינה
מערכת מתקדמת
ביותר לניהול שיחות
ועידה מקומיות
ובינלאומיות מרובות
משתתפים ,ללא
התקנה ומכל מקום
בעולם.

 Callferenceהינה מערכת חכמה לניהול שיחות ועידה מכל מקום
בעולם ,ללא צורך בהתקנת תוכנה או רכישת ציוד קצה ייעודי .מערכת
 Callferenceהינה מבוססת דפדפן ,מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר
ומתאימה לקיום שיחות ועידה מרובות משתתפים.
 Callferenceמאפשרת לארגונים ומוסדות לנהל את שיחות הועידה
שלהם באמצעות מגוון כלים רחב ,המעניקים גמישות מרבית בניהול
חדרי ועידה וירטואליים .המודולים האינטראקטיביים במערכת מדמים
פעילות של פגישה פיסית וכך משפרים תקשורת פנים וחוץ ארגונית,
וכן עבודה בצוותים.
שירות שיחות הועידה של  Callferenceכולל שיחות ועידה קוליות
ושיחות ועידה בוידיאו ,ומאפשר לך לנהל בזמן אמת חדרי ועידה
וירטואליים מכל מקום בעולם וללא הגבלה .שיחות הועידה של
 Callferenceיכולות להתבצע באמצעות כל טלפון נייח ,טלפון נייד או
מחשב .כמו כן ,שירות שיחות הועידה של  Callferenceניתן להתאמה
אישית לארגון שלך – עיצוב הממשק ,מספרי טלפון קבועים ,התאמת
מוסיקה בהמתנה ועוד מגוון אפשרויות נוספות.
בזכות טכנולוגיה מתקדמת ופריסת תשתיות בינלאומיתCallference ,
מאפשרת לך שיחות ועידה יציבות ,איכות צליל גבוהה ושליטה מלאה
בשיחת הועידה.
 Callferenceמפעילה מערך שירות לקוחות ותמיכה טכנית ,אשר
עומד לרשותך ולרשות כל משתתפי הועידה בכל שלב  -לפני הועידה,
במהלכה ולאחריה.

בקרו באתר האינטרנט שלנוwww.callference.co.il :

הרבה יותר משיחות ועידה
שירות שיחות הועידה של  Callferenceהוא השירות המתקדם והמקצועי
ביותר בישראל לניהול שיחות ועידה מרובות משתתפים בזמן אמת ,ללא
הגבלה וללא התקנת תוכנה או ציוד קצה ייעודי.

קבל יותר משיחות הועידה שלך
נהל חדרי ועידה וירטואליים בזמן אמת
הזמן את משתתפי הועידה באמצעות  ,Outlookדוא"ל SMS ,או
חיוג אוטומטי
ספק למשתתפי הועידה שלך מספרי גישה מקומיים מכל מקום
בעולם
נהל את משתתפי הועידה שלך ותן הרשאות שונות לכל משתתף
שתף וידיאו  Liveעם המשתתפים בועידה
הקלט את שיחות הועידה ושמור אותן בארכיון שיחות מאובטח
העבר מצגות וחומרים מקצועיים במהלך הועידה
שתף מסך ,קבצים ואתרי אינטרנט במהלך הועידה
התכתב בצ'אט במגוון שפות ובתרגום אוטומטי
כתוב על לוח מחיק ( )White Boardבמהלך הועידה לשיפור
העברת המסרים
התאם את עיצוב הממשק לפי צרכי הארגון שלך
ועוד מגוון רחב של כלים ניהוליים אינטראקטיביים

מה אתה צריך כדי לנצל את היתרונות של
?Callference
שיחות הועידה של  Callferenceמציעות לך מגוון כלים לניהול הועידה
בקלות ובנוחות מרבית .בכדי ליהנות מכלל השירותים המתקדמים של
 ,Callferenceזה כל מה שתצטרך:
שיחות ועידה קוליות:
 .1טלפון נייח  /טלפון נייד
שיחות ועידה בוידיאו:
 .1מחשב עם חיבור לאינטרנט
 .2אודיו – מיקרופון מחשב או כל טלפון נייח  /נייד
 .3וידיאו – מצלמת מחשב (אופציונאלי)

הוראות שימוש במערכת
שירות שיחות ועידה של  Callferenceהינו פשוט ביותר להפעלה ,ומאפשר לך
גמישות גבוהה ושליטה מלאה בניהול חדרי ועידה וירטואליים ,בזמן אמת.
כמו כן ,באמצעות הפורטל האישי של  ,Callferenceתוכל לצפות בארכיון
שיחות מאובטח ,היסטוריית פגישות ואף לשמוע ולשמור הקלטות של שיחות
הועידה שקיימת.
הכנס לאתר הבית בכתובת  ,www.callference.co.ilוצור שיחת ועידה
בקלות ובגמישות מרבית.

תהליך ניהול שיחות הועידה של  Callferenceהוא פשוט וקל:
שלב
שלב11
שלב
שלב22

שלב
שלב33

שלב
שלב44

פתח חדר ועידה בתוך שניות
פתח חדר ועידה בקלות מרבית בעצמך ,מתוך פורטל אישי מאובטח

הגדר את הפגישה
הגדר את מועד הפגישה והמשתתפים בה ,ותן הרשאות לאורחי הועידה

הזמן אורחים לפגישה
הזמן את האורחים שלך בוועידה באמצעות  ,Outlookדוא"ל ,SMS ,או חיוג
אוטומטי ממערכת Callference

קיים את שיחת הועידה
קיים שיחת ועידה מקצועית עם כל המשתתפים ,ונהל את הפגישה באמצעות
מגוון רחב של כלים ניהוליים ואינטראקטיביים

מספרי גישה בינלאומיים
 Callferenceמאפשרת לך להנות ממספרי גישה בינלאומיים במגוון רחב של
מדינות .כמו כן ,תוכל לבחור מספר פרטי שלך מכל מקום בעולם ,וכן לתת
למשתמשים שלך גישה מקומית ,בהתאם למדינה בה הם נמצאים:
Australia

UK

USA

Brazil

Israel

Cyprus

Belgium

Canada

Germany

Japan

Austria

Poland

France

Switzerland

Bahrain

Italy

Singapore

South Africa

Netherlands

Mexico

צור קשר
טלפון03-7444441 :
דוא"לoffice@callference.co.il :
כתובת :מנחם בגין  ,116תל אביב 67013
אתר החברהwww.callference.co.il :

