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SYSTEMY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

WYZWANIE
Komunikacja to słowo klucz. W dobie globalnej wioski nabiera jednak zupełnie
innego znaczenia. Jak skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, prowadzić
rozmowy biznesowe z partnerami, klientami rozsianymi nie tylko po całym kraju,
ale i świecie – a przy tym nie ponosić ogromnych kosztów związanych
z podróżami? Jak skutecznie komunikować się wewnętrznie, z pracownikami
z różnych oddziałów firmy?

CO NAS WYRÓŻNIA?
Oferujemy wdrożenia obejmujące łączność telefoniczną IP oraz pocztę
głosową w centrali, czy pomiędzy oddziałami połączonymi siecią WLAN
(w zależności od potrzeb Klienta),
Wykorzystując funkcję bramy głosowej, którą dysponują routery,
łączymy telefonię IP ze światem tradycyjnej telefonii z zachowaniem
jakości usług, w której transmitowany głos pozbawiony jest jakichkolwiek
opóźnień,
Wysoką dostępność realizujemy przez wdrożenie dodatkowych central
telefonicznych w oddziałach lub nadmiarowość w centrali,
Całość rozwiązania uzupełniamy o dedykowane aplikacje, które
umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności i zindywidualizowanie go pod
kątem potrzeb Klienta.

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ŚWIADOMOŚĆ

ZALETY
Systemy Komunikacji Biznesowej idealnie sprawdzają się w przedsiębiorstwie
każdej wielkości. Są one przeznaczone do nowoczesnej komunikacji
biznesowej w relacjach B2B i B2C. Bazują m.in. na technologii IP, czy też
wideokonferencjach. Systemy te umożliwią usprawnienie komunikacji zarówno
wewnętrznej – pomiędzy pracownikami firmy, jak i komunikacji zewnętrznej –
z klientami i partnerami w biznesie. Wspierane poprzez oferowane przez nas
profesjonalne usługi serwisowo-utrzymaniowe, systemy komunikacji biznesowej
stanowią bogatą, atrakcyjną i kompleksową ofertę dla każdego
przedsiębiorstwa.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania wideo - począwszy od terminali
osobistych (biurkowych), takich jak telefony IP z wbudowanymi
kamerami, wideotelefony oraz tablety. Są to rozwiązania
wykorzystywane w salach konferencyjnych, gdzie duże terminale wideo
umożliwiają uczestnictwo w spotkaniach wielu osobom jednocześnie,
Integrujemy
narzędzia
do
pracy
grupowej
z
telefonią
i wideokonferencjami, zapewniając wygodne i intuicyjne środowisko
do współpracy w każdej nowoczesnej organizacji,
Rozwiązania Sevenet mogą być uzupełnieniem istniejącej już
infrastruktury. Możliwa jest łatwa integracja naszych systemów z m.in.
Skype for Business i Microsoft Exchange z terminalami wideo.

