Phonera
Min Konferens
Min Konferens – Din inbyggda
konferenstjänst i din dator,
surfplatta eller mobiltelefon.
Din videokonferens, tillgänglig när du är det.
Min Konferens funktioner:
• Se varandra via video
• Chatta
• Dela hela din skärm eller ett specifikt fönster
• Dela dokument

1. Min Konferens
En konferenstjänst som
du bär med dig i fickan.

2. ”Möt mig i Min Konferens”
Välj mellan tre konferenspaket från 3 till 30 deltagare.

3. Full kontroll
Som ägare har du full
kontroll av mötet.

Använd valfri källa.

Växel Large

Smarta funktioner.

Fungerar i din mobil, surfplatta och dator.

I paketet Växel Large ingår tre deltagare.

Välj hur du vill kommunicera.

Min Konferens x7

Min Konferens är en konferenstjänst med
video, chatt, delad skärm och fildelning. Med
bara några knapptryck kan du förvandla ett
samtal till en komplett videokonferens.
Använd skärmdelning i realtid för att
exempelvis visa ett dokument och redigera
det samtidigt som deltagarna utbyter idéer
via chatten.

Behöver du kapacitet för större möten kan
du enkelt uppgradera till Min Konferens x7.

Smidiga funktioner låter ägaren styra och
kontrollera mötet. Mikrofonsymbolen visar
vem av deltagarna som pratar och vilka som
tar del av delat skrivbord och chatt. Du kan
enkelt skicka ett privat chattmeddelande,
tysta en deltagares mikrofon samt utesluta
en deltagare från konferensen vid behov.

WebbRTC innebär enkel anslutning.
För alla.
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Tjänsten My Room är enkelt utformad.
Externa deltagare kan delta i konferensen
utan installation eller teknisk förberedelse.

Beställning eller mer info,
kontakta oss på 040-622 10 00
eller besök www.phonera.se

Min Konferens x30
Välj det här tillägget om du ofta håller
webbmöten eller telefonkonferenser med
upp till 30 deltagare. Tjänsten kan även
installeras i ett mötesrum och således
användas av alla på kontoret.

Bjud in deltagare under konferensen.
Under konferensens gång kan du även
stänga och öppna konferensen från nya
inringande deltagare.

