מספרי גישה
לשיחות ועידה Callference
להלן רשימת מספרי הגישה של :Callference

מדינה

מספר גישה מקומי

ישראל

073-2248292

ברזיל

55-2139580699

קנדה

1-6047570790

פולין

48-223970887

איטליה

39-0696727302

מקסיקו

52-5546242471

ארה"ב

1-718-5215029

בלגיה

32-28083296

אוסטריה

43-720882089

בחריין

973-16198695

קפריסין

357-24030153

יפן

8-1345795527

שוויץ

41-435081435

דרום אפריקה

27-105009079

אוסטרליה

61-280155364

בריטניה

44-2035149424

גרמניה

49-8938038203

מספר חינם* ארה"ב

1-8003258116

בולגריה

924916267-35

מספרי גישה פרטיים

מספרי גישה שיחת חינם 1-800

 Callferenceמאפשרת לך לרכוש
מספרי גישה פרטיים לשימושך הבלעדי.

ניתן להזמין מספרי גישה בשיחת חינם*
ממגוון מקומות בעולם.

לרכישת מספר גישה פרטי
התקשר אלינו 03-7444441

להזמנת מספרי גישה בשיחות חינם
התקשר אלינו 03-7444441

* בעל המספר משלם על השיחות הנכנסות

מספרי הגישה מופיעים באתר הבית של Callference
בכתובת www.callference.co.il

 – Callferenceשיחות הועידה
המתקדמות ביותר בישראל!
שירות שיחות הועידה של  ,Callferenceמאפשר לך לנהל שיחות ועידה מרובות
משתתפים מכל מקום בעולם וללא הגבלה .שיחות הועידה יכולות להתקיים
מכל טלפון נייח או נייד ומכל מחשב ,ללא התקנה וללא ציוד קצה ייעודי.

הסבר על מספרי גישה:
בכדי לקיים שיחות ועידה טלפוניות ,על כל המשתתפים לעשות שימוש במספר גישה לחדר
הועידה .מספר הגישה הינו מספר טלפון רגיל אשר אליו יחייגו המשתתפים מכל מכשיר
טלפון נייד או נייח ,ובאמצעות הזנת סיסמא אישית שתופק לכל משתתף ע"י מנהל הועידה,
יוכלו להיכנס לשיחת הועידה.
 Callferenceמאפשרת לך לעשות שימוש במספרי הגישה השיתופיים שלנו ,אשר מאובטחים
ומשמשים את שירותי  .Callferenceלחלופין ,תוכל להזמין מספר גישה פרטי לשימושך
הבלעדי .כמו כן ,ניתן לקבל מספרי גישה מסוג "מספר  "1-800לשיחות חינם (ללא חיוב)
עבור המתקשר ,בעוד שבעל המספר משלם על השיחות הנכנסות..

איך מתחילים לדבר?
צעד  – 1חיוג למספר הגישה (לדוגמא :מספר הגישה בישראל הוא)073-2248292 :
צעד  – 2הזנת סיסמא לחדר הועידה והקלטת שם המשתתף
צעד  – 3התחלת השיחה

מספרי גישה בינלאומיים:
לנוחיותך Callference ,מעמידה לרשותך עשרות מספרי גישה ממגוון מקומות בעולם.
מספרי הגישה הבינלאומיים מאפשרים למשתתפים שלך לחייג אל חדר הועידה בעלות של
שיחה מקומית ,ובכך לחסוך עלויות של תעריפי שיחה בינלאומיים.

להלן דוגמא לניהול שיחת ועידה עם שלושה משתתפים ממקומות שונים בעולם:
משתתף  1מבלגיה יחייג למספר טלפון מקומי בבלגיה >> 32-28083296
משתתף  2מברזיל יחייג למספר טלפון מקומי בברזיל >> 55-2139580699
משתתף  3מישראל יחייג למספר טלפון מקומי בישראל >> 073-2248292
כל המשתתפים יזינו את הסיסמא האישית ,יאמרו את שמם ויועברו באופן
אוטומטי ומאובטח אל חדר ועידה אחד ,בתוך שניות.

צוות  Callferenceעומד לרשותך בכל שאלה,
משרד03-7444441 :
דוא"ל Support@callference.co.il
אתר הביתwww.callference.co.il :
מידע נוסף על מספרי גישה >> מספרי גישה באתר Callference

