


02London - 13:00 PM



03

חברת הקונפרנסינג הראשונה והגדולה בישראל, 
המציעה מגוון פלטפורמות לתקשורת עסקית           

רבת משתתפים.

על ועידן



04Berlin - 10:00 AM



05

שירותי שיחות ועידה קוליות

שירותי ועידות אינטרנט

שירותי ועידות וידאו

ניהול אירועים וירטואליים

השכרת ומכירת ציוד קצה לחדרי ישיבות

שירותי ועידן



06Tel Aviv - 16:00 PM



07

חסכון בזמן

חסכון בהוצאות נסיעה - דלק, טיסות שהייה וכו‘

זמינות אופטימאלית של המשתתפים - אין צורך בנוכחות במשרד

 ,PRI חסכון בעלויות אחזקה ותפעול שוטפים של המערכת (אחזקת צירי
כוח אדם ייעודי)

שימוש במספרי 1800 על פי צורך וללא עלות קבועה

אפשרויות אבטחה ובקרה

מגוון שירותים נלווים ותכונות מתקדמות

שירות ותמיכה למשתמשים 24/7

יתרונות השימוש בשירות



08London - 09:00 AM



09

השירות מאפשר קישור של שניים עד מאות משתתפים בשיחת ועידה 
טלפונית

השירות עונה על צרכיו של כל ארגון המנהל קשרי עבודה שוטפים מול 
לקוחות, עובדים, ספקים ושותפים עסקיים.

שיחות ועידה קוליות



10London - 14:00 PM



11

שירות המאפשר העברת תכנים ויזואליים וקוליים באמצעות האינטרנט

חדרי ועידות האינטרנט מאפשרים:

- העברת מצגות

- עבודה משותפת על קבצים

- הדגמת תוכנות הנמצאות על מחשבי המשתתפים

- קיום שיחות קוליו ושיחות וידאו בטכנולוגית VoIP מאובטחת ואיכותית

- ניהול אירועי אינטרנט (וובינר)

ועידות אינטרנט



12London - 15:00 PM



13

האלטרנטיבה הטובה ביותר לניהול פגישות פנים אל פנים

מאפשר קישור של מספר נקודות מרחבי העולם ושילוב של מצגות 

ועידן מספקת מספר שירותים בתחום זה:

  השכרת אולפנים

  ניהול ועידה מאתר הלקוח

  שירותי גישור

  הקמת חדרי ישיבות

ועידות וידאו



14London - 15:00 PM



 15

תחליף יעיל וחסכוני לכנסים והרצאות פרונטאליות

מתאים במיוחד לפעילויות יחסי ציבור, מסיבות עיתונאים והדרכות

ועידן מציעה מגוון שירותים מתקדמים לבקרה, הגדלת מספר המאזינים 
וניהול האירוע באופן מוצלח, כגון:

  השמעה חוזרת באמצעות הטלפון

  השמעה חיה / חוזרת באינטרנט

(SMS/פקס) משלוח הודעות מקדימות  

Confernce Manager בקרה מרחוק באמצעות מערכת  

  אפשרות לליווי ע“י נציג שירות צמוד

אירועים וירטואלים



16



 17

ועידן הינה מפיצה של שתי החברות המובילות בעולם בייצור מערכות 
קצה לחדרי ישיבות - פוליקום וטנדברג.

המערכות משמשות לניהול ועידות קוליות וועידות וידאו, הן באמצעות 
ועידן והן באופן עצמאי.

ציוד קצה



16



 17

ועידן הינה מפיצה של שתי החברות המובילות בעולם בייצור מערכות 
קצה לחדרי ישיבות - פוליקום וטנדברג.

המערכות משמשות לניהול ועידות קוליות וועידות וידאו, הן באמצעות 
ועידן והן באופן עצמאי.

ציוד קצה



תודה על תשומת הלב


