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Audioconferência com uso ilimitado
de minutos e custo mensal fixo
O que é?
Realize reuniões por áudio ilimitadas com controle e economia dentro da maior infraestrutura de
audioconferência do Brasil, com acesso a recursos avançados de telefonia, sempre que precisar.
Escolha um dos pacotes disponíveis de acordo com a sua necessidade de Participantes por sala.

Aplicações

Benefícios

• Apresentação de novos produtos

• Controle e moderação via web

• Reunião com colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros

• ”Self-service” (contratação, pagamento,
cancelamento)

• Reunião de equipes de vendas, filiais,
unidades de negócio etc

• Cobrança por sala (previsibilidade dos
custos com audioconferência)

• Coordenação de equipe em “home-office”

• Sala disponível a qualquer hora de
qualquer lugar

• Acompanhamento de projetos
• Treinamento, palestras e apresentações
remotas
• Gestão de problemas ou crises emergenciais

• Diminuição das emissões de carbono e
aumento da produtividade com a redução
da necessidade de deslocamento para
reuniões
• Recursos avançados de telefone e
colaboração

Entendendo melhor!

Executivo de Vendas
fora do escritório

Gerente Comercial
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(Dispositivo Móvel)

Participante

Executivo de Vendas
fora do escritório

Sala com
4 participantes

• Entre no site da Voitel
• Escolha o tamanho da sala que deseja contratar
• Após ter feito o cadastro e efetuado o pagamento,
o contratante recebe um e-mail com a senha de
Líder e Participante, além dos números de acessos

(Dispositivo Móvel)

• Através das informações recebidas, os
Participantes se conectam a sala virtual contratada
• O tempo do uso da sala é ilimitado.
A audioconferência pode durar o tempo que for
necessário

Recursos
• Bloqueio de entrada de Participantes na audioconferência (Líder)
• Mensagens da sala em português e inglês
• Modo mudo / não mudo individual (Líder e Participante)
• Modo mudo / não mudo para todos os Participantes (Líder)

Assine agora!
Clique e escolha o plano ideal para o seu negócio.

Conheça também soluções complementares:

Áudio, Vídeo e Web
Conferência

Voz e Dados

Transmissão de
Eventos Online

Serviços em
Nuvem

Comunicação
Unificada &
Colaboração

Consultoria
e Projetos
Customizados

