Sidste nyt
Lej virtuelle møderum
Multipoint videokonferencer

Fordele

- Spar den store investering.
- Hent ubegrænset Desktop klienter.
- Desktop klienter er gratis.
- Systemet er altid opdateret.
- Kapaticitet kan løbende udvides.
- 24/7 support af systemet.
- Mobil HD integration.

Virtuelle møder

Understøtter iOS, Android og Lync

AV fusion A/S tilbyder hosting af multipoint møder hvilket giver muligheder som normalt kun store
investeringer vil kunne gøre.
Vi tilbyder mange nye funktioner som optagelse, iPhone,iPad, Android og Lync integration samt
lukke dør funktion.
Man kan vælge standard pakker med eksempelvis kapacitet til 6,12,20 samtidige deltagere
eller ad-hoc tilpasset løsninger med lige så mange virtuelle mødelokaler man måtte ønske sig.
Alt på “flat-fee” basis så prisen kendes på forhånd, nemt, bekvemt og billigt.

Priser og optioner for hosting af virtuelle mødelokaler.
Virtuelt mødelokale
6 - vejs multipoint hosting - Pris mdr. 2300.6 - vejs multipoint hosting med Lync - Pris mdr. 3450.-

Ring ind til jeres eget virtuelle mødelokale, hvor der er plads til 6 samtidige systemer.
Understøtter alle gængse videokonference systemer, mobile enheder iPhone, iPad, Android samt PC/MAC desktop med webcam.

12 - vejs multipoint hosting - Pris mdr. 3700.12 - vejs multipoint hosting med Lync - Pris mdr. 4995.-

Ring til jeres eget virtuelle mødelokale, med plads til 12 samtidige systemer.
Understøtter alle gængse videokonference systemer, mobile enheder iPhone, iPad, Android samt PC/MAC desktop med webcam.

Tilvalg
Streaming af møder med 6 aktive og 6 passive deltager. - Pris mdr. 300.Med dette tilvalg kan man streame konferencens billeder, lyd og datapræsentationer til 6 passive deltagere ud over de 6 aktive deltagere.
Streaming af møder med 12 aktive og 12 passive deltager. - Pris mdr. 600.Med dette tilvalg kan man streame konferencens billeder, lyd og datapræsentationer til 12 passive deltagere ud over de 12 aktive deltagere.
Deltag i konference via telefoni. - Pris mdr. 595.Med dette tilvalg kan deltagere der enten ikke kan nå at komme til et system, eller er nødsaget til at gå midt i en konference være aktivt deltagende via
almindelig telefon.
Optagelse af konference. - Pris mdr. 895.Med dette tilvalg kan man med et enkelt tast optage en igangværende konference til efterfølgende videredistribution til andre.
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