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Bez oprogramowania, bez wtyczek, bez problemów – dzięki technologii WebRTC
Jedna, niska opłata roczna za nieograniczoną liczbę użytkowników 
Możliwość wdrożenia na sprzęcie klienta lub hostingu

•
•
•

Możliwość wyboru wersji na 10, 25, 50 lub 100 uczestników•
Organizacja spotkań przez Internet lub za pomocą 3CXPhone•

Mniejsze koszty podróży i oszczędność czasu, dzięki spotkaniom online•
Każde spotkanie ma znaczenie - lepsze wyniki dzięki bogatszej komunikacji•

Biznes bez względu na odległość – prowadź spotkania z ludźmi z całego świat•

Konferencje za pomocą dosłownie jednego kliknięcia•

Dźwięk i obraz wysokiej jakości•
Bogata funkcjonalność: udostępnianie ekranu, co-browsing i wiele innych•

Niski koszt sprzętu wideokonferencyjnego•

Poznaj przyszłość wideokonferencji i pracy grupowej dzięki 3CX 
WebMeeting - wyjątkowej platformie wykorzystującej technologię 
WebRTC, zapewniającą przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, 
bez potrzeby korzystania z dodatkowych wtyczek czy opro-
gramowania.
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Łatwe prowadzenie spotkań online i wideokonferencji dzięki 3CX WebMeeting

Wersje i Licencje

 www.3cx.pl/ordering/pricing.

3CX WebMeeting jest dostępna w kilku wersjach, w zależności 
od liczby jednoczesnych uczestników (nie użytkowników), po 
stronie Twojej �rmy. Aktualizacje są dostępne natychmiast po 
wprowadzeniu klucza licencyjnego.Więcej informacji pod 
adresem

Opcje wdrożeniowe:

Hosted Integrated - bez potrzeby zakupu łączy o odpowied-
niej przepustowości
On Premise Standalone - komunikuje się wewnątrz Twojej sieci
Hosted Standalone - niezawodne, bogate w funkcje wideokon-
ferencje 

Z rozwiązań 3CX korzysta już tysiące �rm na całym świecie

3CX WebMeeting to proste w obsłudze rozwiązanie do prowadzenia 
wideokonferencji, które zmienia sposób komunikacji i współpracy z klient-
ami i partnerami biznesowymi. Teraz możesz rozpocząć spotkanie twarzą 
w twarz za pomocą jednego kliknięcia, przeprowadzić doskonałej jakości 
prezentację i jeszcze lepiej przybliżyć ją uczestnikom, dzięki opcji 
współdzielenia pulpitu.  3CX WebMeeting pozwala nie tylko zaoszczędzić 
czas i pieniądze związane z podróżowaniem, lecz także pomaga bardziej 
efektywnie wykorzystać spotkanie z klientem.

Bezproblemowe spotkania Online dzięki WebRTC
3CX WebMeeting korzysta z rewolucyjnej technologii Google WebRTC, 
dzięki której komunikacja głosowa i wideo odbywa się przez przeglądarkę 
internetową, bez konieczności ściągania dodatkowego oprogramowania 
lub instalowania wtyczek. W prosty sposób planuj konferencje i zarządzaj 
bieżącymi połączeniami, a uczestnicy Twoich spotkań dołączą do nich za 
pomocą dosłownie kilku kliknięć.
Konferencje przez Internet z bogatym zestawem funkcji
Dziś od spotkań online oczekuje się więcej niż samego obrazu - prezentac-
je muszą być wyświetlane w doskonałej jakości. 3CX WebMeeting z 
wyprzedzeniem konwertuje prezentacje PowerPoint do dokumentów 
HTML5 tak, aby rozdzielczość i przejścia były perfekcyjnie wyświetlane na 
ekranach wszystkich uczestników. Udostępnij swój ekran lub skieruj 
użytkowników na konkretną stronę internetową, korzystając z funkcji 
co-browsingu. Podtrzymuj zaangażowanie uczestników, dzięki funkcji 
ankietowania czy pozostawiania komentarzy.

Spotkania Online dla wszystkich -  jedna niska cena dla całej �rmy
Jedna niska roczna opłata dla całej �rmy gwarantuje nieograniczony dostęp 
do usługi dla wszystkich pracowników. Dzięki temu unikniesz potrzeby 
dzielenia kont lub drogich miesięcznych subskrypcji dla poszczególnych 
użytkowników. Każdy może rozpocząć spotkanie przy pomocy osobistego 
konta spotkań online za pomocą przeglądarki internetowej, 3CXPhone lub 
Outlooka. Możliwość wdrożenia na zasadzie hostingu (zintegrowana z 3CX i 
samodzielna) lub na sprzęcie klienta. Wystarczy wybrać ilość uczestników dla 
swojego konta �rmowego, czyli na 10, 25, 50, 100 i gotowe.

Wideokonferencje dostosowane do Twoich potrzeb
3CX WebMeeting to aż 3 możliwości wdrożenia, dzięki czemu Twoja �rma 
otrzyma dokładnie to czego potrzebuje. Każda z wersji została stworzona z myślą 
o użytkowniku z rozsądnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki wersji wdrażanej 
na zasadzie hostingu, nie trzeba się martwić o zapewnienie łącza internetowego o 
odpowiedniej przepustowości co wymiernie wpływa na jakość usługi i pozwala 
zmniejszyć wydatki. Samodzielna wersja wdrażana w siedzibie klienta oferuje w 
pełni bezpieczną komunikację z Twoją siecią. Obie wersje gwarantują tak samo 
niezawodne, bogate w funkcje wideokonferencje.
Poznaj serwer 3CX WebMeeting
Serwer 3CX WebMeeting to rozwiązanie on-premise wdrażane w siedzibie 
klienta, które łączy w sobie wszystkie unikalne cechy 3CX WebMeeting, 
przy jednoczesnym utrzymywaniu usługi na własnym serwerze. Idealne 
rozwiązanie dla organizacji, którym zależy na zachowaniu PEŁNEJ 
KONTROLI nad swoimi danymi - 3CX WebMeeting daje im całkowitą pewn-
ość, co do bezpieczeństwa komunikacji.
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