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A Compleo Connect csomagjaink havi díjért kínálják a legfontosabb irodai szolgáltatásainkat: vezetékes telefont és internet-előfizetést, híváskezelő rendszert,
közös webes munkafelületet, sőt olyan extrákat is, mint a céges e-mail címek, domainnév, webtárhely, router, vírusvédelem és fix IP-cím. Nem kell beruháznia a
fejlesztéshez, kevesebbet kell foglalkoznia az üzemeltetéssel!

Milyen előnyökkel jár a Compleo Connect csomag ügyfeleink számára?
¦ vezetékes telefon- és internet-előfizetés
¦ biztonságos webtárhely és közös munkafelület (WorkPlace)
¦ saját céges e-mail címek és domainnév

¦ ajándék router
¦ híváskezelő rendszer (VoiceCenter)
¦ díjmentes vírusvédelem, fix IP-cím

Mit is kínál pontosan a Compleo Connect?
Internet
és telefon
¦ A teljes havi díj lebeszélhető belföldi
vezetékes irányba.
¦ 10,20,30 Mbit/s sebességű internet,
a vállalkozás igényei szerint.
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Informatikai
megoldások
¦ Virtualoso VoiceCenter híváskezelő rendszer,
amely garantálja, hogy egyetlen bejövő ügyfélhívás se vesszen el.
¦ Virtualoso WorkPlace szolgáltatás, mely
lehetővé teszi, hogy közös, webes felületen
tárolja, illetve megossza céges dokumentumait kollégáival.

Extrák
¦ Ajándék WiFi képes router
¦ Saját domainnév (cegnev.hu), amely
lehetővé teszi, hogy cége professzionális
módon jelenjen meg a világhálón.
¦ 30 db profi, céges e-mail cím, amely hitelessé
teszi vállalkozását a versenytársakkal szemben.
¦ Díjmentes vírusvédelem, fix IP-cím.

Compleo Connect – komplett irodai megoldások havi nettó 11 300 Ft-tól (bruttó 14 351 Ft), kétéves hűségidő vállalása esetén.

Rendeljen most Compleo Connect csomagot 2 éves hűségidővel,
és legyen az Öné egy táblagép 0 Ft-ért!
Vir tualoso
egy évig

SMS
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Értesítse ügyfeleit akcióiról SMS-ben!
Ha most rendel Compleo Connect díjcsomagot, egy éven keresztül havidíj-mentesen használhatja Virtualoso SMS szolgáltatásunkat is.
A Virtualoso SMS használatával egy webes felületről pár kattintással nagyszámú sms-t tud küldeni és fogadni, így egyidejűleg gyorsan és
kényelmesen mobiltelefonon keresztül értesítheti ügyfeleit például a karácsonyi akcióiról, tájékoztathatja partnereit fontosabb eseményekről.
A Virtualoso SMS szolgáltatás nem jár hűségidő vállalásával, azt bármikor lemondhatja és egy évig a szolgáltatás havi díját sem kell fizetnie.

Ajánlatunk 2012. október 17-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig szól. A készülékek típusa változhat az aktuális készlet függvényében. A tájékoztatás nem teljes körű. A Compleo Connect csomagot üzleti ügyfeleknek nyújtjuk.

