A Virtualoso Meeting szolgáltatás díjazása

Beruházás nélkül, havidíjas vagy percdíjas konstrukcióban

Virtualoso Meeting

A Virtualoso Meeting díja a telefonkonferencia és a képernyômegosztás együttes díjaiból épül föl.
A telefonkonferencia díjai
A képernyômegosztás nélküli telefonkonferencia esetében
a szervezôt minden esetben terheli a szervezési költség, melyet
minden meghívott résztvevô után fizet:

A képernyômegosztás díjai
A virtuális konferencia esetében a fenti percdíjakhoz hozzáadódnak
a megosztás – igény szerint választható – havidíjas vagy percdíjas
költségei, a szervezési díjat azonban elengedjük.

Telefonkonferencia
Szervezési díj

Képernyômegosztás
Havidíjas konstrukcióban
1–5 szervezô esetén
Min. 6 szervezô esetén

Nettó egyszeri díj
199 Ft/résztvevô/konferencia

Ha a szervezô vállalja – a sajátján kívül – az összes többi résztvevô
hívásának költségét is, akkor a következô telefonos percdíjakat kell
állnia:
Telefonkonferencia
Belföldön, vezetékes
hálózatban
Mobilhálózatban
Nemzetközi, vezetékes
hálózatban*
Nemzetközi 1.
Nemzetközi 2.
Nemzetközi 3.
Nemzetközi 4.
Nemzetközi 5.
Nemzetközi 6.
Nemzetközi 7.
Nemzetközi 8.
Nemzetközi 9.
Nemzetközi 10.
Nemzetközi 11.

Nettó percdíjak
6,90 Ft/perc
39 Ft/perc

20 Ft/perc
28 Ft/perc
44 Ft/perc
58 Ft/perc
66 Ft/perc
74 Ft/perc
88 Ft/perc
118 Ft/perc
148 Ft/perc
224 Ft/perc
536 Ft/perc

Virtuális tárgyaló telefonkonferenciával, valós idejû képernyômegosztással
és webkamera támogatással

Nettó díjak
19 500 Ft/hó/szervezô
13 650 Ft/hó/szervezô

A havidíjas szolgáltatás szervezôje a megadott havidíjért korlátlan
számú megbeszélést indíthat legfeljebb 25 résztvevôvel, de
egyszerre csak egy megbeszélés folyhat.
Képernyômegosztás
Percdíjas konstrukcióban

Nettó díj
75 Ft/perc/résztvevô

A percdíjas konstrukcióban a szervezô minden résztvevô után,
minden alkalommal percdíjat fizet.

Tegye hatékonyabbá a közös munkát kollégáival, üzleti partnereivel! Az új Virtualoso Meeting
szolgáltatással számítógépén virtuális tárgyalót alakíthat ki. A T-Systems Virtualoso Portal
felületén keresztül telefonkonferenciát kezdeményezhet a különbözô helyszíneken ülô
kollégáival, és párhuzamosan lehetôségük nyílik számítógépük képernyôjének megosztására is.
Így egy idôben, közösen dolgozhatnak ugyanabban a dokumentumban, sôt a megbeszélés
folyamán webkamerák segítségével akár egymást is láthatják.

*A nemzetközi díjzónák besorolása a Magyar Telekom Általános
szerzôdési feltételeiben van rögzítve.

Próbálja ki a virtuális konferenciát kedvezményesen!

Járuljon hozzá Ön is környezetünk megóvásához!

Amennyiben Virtualoso keretszerzôdést köt, akkor a Virtualoso
Meeting képernyômegosztásos verzióját 180 percig tesztelheti
munkatársaival úgy, hogy Ön csak a telefonos díjakat fizeti,
a megosztás díjait a T-Systems állja. A próbalehetôséget
a megrendelést követô 3 hónapban használhatja fel, a 180
perces keret a résztvevôk összesített percdíjaira vonatkozik.

A T-Systems számára kiemelkedôen fontos a fenntartható fejlôdés,
a környezettudatos mûködés. A Virtualoso Meeting igénybe
vételével Ön is hozzájárulhat környezetünk megóvásához.
■ A kevesebb utazás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár.
■ Szolgáltatásunkkal nemcsak a saját, hanem ügyfelei
energiafogyasztását is csökkentheti.
■ A Virtualoso Meeting használatával lényegesen kevesebb
eszközre van szüksége (céges autók, üzemanyag), így cégének
fogyasztása önmagában is alacsonyabb lesz.

Látogasson el a T-Systems honlapjára, és ismerje meg közelebbrôl is a Virtualoso szolgáltatásokat!
Regisztráljon és rendeljen online a Virtualoso Portal felületen keresztül! További információkért, kérjük,
forduljon ügyfélmenedzseréhez, vagy hívja Ügyfélkapcsolati Központunkat az 1400-as telefonszámon.
www.t-systems.hu

Számûzze a problémákat a múltba!
■
■

■

■
■

Szeretné felgyorsítani vállalkozása döntési folyamatait?
Fontos lenne a hatékonyság növelése a kommunikáció,
az egyeztetések, a munkamegosztás terén?
Hatékonyabb megoldást keres a rendszeres vidéki vagy külföldi
tárgyalások helyett?
Szívesen megspórolná az utazással járó költségeket?
Sajnálja az utazásokkal elvesztegetett idôt, energiát?

Virtualoso Meeting, a virtuális tárgyaló
■

■
■
■

Telefonkonferencia valós idejû képernyômegosztással
és webkamera támogatással
Szoftver- és hardverberuházás nélkül
Havidíjas vagy percdíjas konstrukcióban
24 órás szakértôi támogatással

Integrált szolgáltatás, rugalmas megoldások
Egyszerû használat, ügyfélbarát megoldások
■ A dokumentumok megosztásához nincs szükség a résztvevôk
internetes böngészôinek, szoftvereinek egyeztetésére.
■ Szolgáltatásunk nem függ az operációs rendszerektôl, akár
PC-n vagy Macen is használhatja.
■ A dokumentum- és képernyômegosztás tûzfalaktól függetlenül,
problémamentesen mûködik.
■ A résztvevôk a kapott konferenciameghívót el tudják menteni
bármely naptáralkalmazásban.
■ A telefonkönyv funkció segítségével mindenkit csak egyszer
kell felvennie a névjegyzékébe, késôbb ôk már egy kattintással
felvehetôk a meghívotti listába.

Hogyan mûködik a Virtualoso Meeting szolgáltatás?

■
■
■
■

■

A megbeszélést mindig Ön irányítja, a résztvevôk az Ön által
megosztott tetszôleges számú dokumentumot, számítógépes
alkalmazást (pl. Word, Excel) vagy képernyôt látják.
Elég, ha az Ön gépe tartalmazza az adott fájlt vagy alkalmazást.
A megbeszélés többi résztvevôje akkor is látni fogja ezeket, ha
számítógépük nem tartalmazza a szóban forgó állományt vagy
alkalmazást.

Adatai a legjobb kezekben vannak
A Webex által létrehozott Media Tone Network garantálja a
dokumentumok titkosságát, biztonságát. A rendszer nem tárolja
a dokumentumokat, csak titkosított formában közvetíti azokat a
felhasználók között. Jogosulatlan harmadik fél semmiképpen sem
férhet a megosztott anyagokhoz.

Használja ki Ön is a Virtualoso Meeting elônyeit!

A Virtualoso Meeting képernyômegosztás szolgáltatás alapja az Egyesült Államokban évek óta piacvezetô Cisco WebEx technológia.
Jelenleg több mint 130 ezer kis-, közép- és nagyvállalat használja a valós idejû virtuáliskonferencia-szolgáltatást. Egy átlagos napon 200 ezer
megbeszélést tartanak a WebEx hálózatán. Miután minden résztvevô egyénileg bejelentkezik egy közös webes felületre, mindannyian
ugyanazt a képernyôt látják, így folyamatosan követhetik a munkafolyamatokat, közösen dolgozhatnak egy megosztott dokumentumban.
■

Igényre szabott megoldás
Szabadon eldöntheti, hogy önálló telefonkonferenciát szervez-e,
vagy kéri a képernyômegosztást is.
■ A konferencia szervezésekor választhat, hogy vállalja-e a
telefonkonferencia teljes költségét, vagy inkább megosztja azt a
résztvevôk között.

■

■

■

Egyetlen kattintással bármely résztvevônek bármikor átadhatja,
majd visszaveheti a megosztás vagy a szerkesztés jogát, de
egyszerre mindig csak egyvalaki dolgozhat a dokumentumban.
A virtuális megbeszélés alatt a résztvevôk telefonkonferencián
keresztül tartják a kapcsolatot, és saját képernyôjükön
követhetik a megbeszélés menetét.

Virtualoso Meeting – képernyômegosztás nélkül

Kinek ajánljuk szolgáltatásunkat?

Virtualoso Meeting szolgáltatásunkat igénybe veheti képernyô
megosztás nélkül is, azaz csak telefonkonferencia-szolgáltatás
formájában vezetékes vagy mobiltelefonról egyaránt.
■ A telefonkonferenciát is egy könnyen kezelhetô internetes
felületen szervezheti meg.
■ Arcképes névjegyeket hozhat létre, melyeket csoportokba is
rendezhet.
■ A telefonkonferencia alatt az internetes felületen láthatja a
résztvevôk névjegyeit, és folyamatosan irányíthatja, nyomon
követheti, hogy mikor, ki beszél.
■ Idôzítetten, és akár rendszeresen is szervezhet telefonkonfe
renciát. Ilyenkor a rendszer automatikusan küldi ki a szükséges
meghívókat, emlékeztetôket, és a megadott idôpontban felépíti
a konferenciát.
■ Egy már korábban létrehozott konferenciacsoporthoz gyors
hívószámot is rendelhet, így Önnek csak ezt a dedikált telefon
számot kell felhívnia, és a rendszer automatikusan összeköti a
csoport tagjait.

A Virtualoso Meeting szolgáltatást elsôsorban olyan cégeknek
ajánljuk, melyeknél
■ rendszeresek az egyeztetések a partnerekkel,
■ gyakori, hogy több érintett bevonásával kell döntéseket hozni,
■ a rendkívüli helyzeteket gyorsan kell kezelni,
■ több telephely is van, és a közös megbeszélések miatt sokat
költenek utazásra.
A Virtualoso Meeting elsôsorban az alábbi folyamatokat
támogatja:
■ kutatás & tervezés, termékfejlesztés,
■ marketing, értékesítés (döntés-elôkészítés),
■ oktatás (külsô, belsô),
■ projektmenedzsment,
■ ügyfélszolgálat (kivételkezelés),
■ krízismenedzsment.

■

Bármikor megoszthatja a legfrissebb információkat terepen lévô értékesítôivel.
Közös, online munkával bármilyen nyitott kérdést percek alatt rövidre zárhat.
Egyszerre több embert vonhat be egy feladat megoldásába.
Úgy tárgyalhat ügyfeleivel, munkatársaival, hogy ki sem kell mozdulnia irodájából.
Lerövidítheti az üzletkötések idejét is.

Javaslat elkészítése

Javaslat szétküldése e-mailben
az érintetteknek

Érintettek vissza
küldik a véleményezett javaslatot

Visszakapott
verziók összefésülése

Javaslat elkészítése

Egyeztetés közös
online munkával

Végleges
dokumentum
mentése közös
webes tárhelyen

Megvalósítás

Végleges
dokumentum
jóváhagyatása

Megvalósítás

A Virtualoso Meeting szolgáltatással hatékonyabban dolgozhat, és gyorsabb döntéseket hozhat,
miközben idôt és pénzt takarít meg az utazások kiváltásával. Ráadásul mindezt beruházás nélkül,
tervezhetô költségért, 24 órás szakértôi támogatással.

