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1. Telekonferencje Kudos.tel - opis
Telekonferencje Kudos.tel to grupowe rozmowy telefoniczne, realizowane
w bezpłatnym wirtualnym pokoju, który można utworzyć przez przeglądarkę
internetową.

PODSTAWOWE INFORMACJE o telekonferencjach Kudos.tel:
W telekonferencji w jednym momencie może uczestniczyć nie
więcej niż 10 uczestników (łącznie z Administratorem).

Ilość
uczestników

Jeśli chcesz prowadzić rozmowy grupowe łącząc się ze stałym
numerem przypisanym do Twojej firmy bądź z większą grupą
uczestników (do maksymalnie 100 osób w jednej wirtualnej sali),
polecamy skorzystanie z usługi telekonferencji TeleCube.

Zarządzanie
usługą

Zarządzanie telekonferencjami odbywa się poprzez stronę
Kudos.tel, dostępną 24 h / 7 dni poprzez przeglądarkę internetową.
Utworzenie wirtualnej sali telekonferencyjnej jest bardzo proste
i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.

Jak założyć?

Nie ma konieczności zakładania konta czy rejestrowania się.
Wystarczy wejść na stronę internetową Kudos.tel, zapoznać się
z regulaminem i kliknąć “Rozpocznij Telekonferencję”.
Po utworzeniu wirtualnej sali możesz zabezpieczyć ją kodem PIN,
który wraz z numerem telefonu do wdzwonienia się należy podać
pozostałym uczestnikom telekonferencji. Twój numer do
wdzwonienia znajdziesz w górnej części strony.

Jak rozpocząć?

Gdy wszystkie parametry już są znane, należy powiadomić
uczestników o telekonferencji oraz podać im numer telefoniczny
i Kod PIN (jeżeli został dodany). Uczestnicy w określonym czasie
dzwonią pod podany numer, wprowadzają Kod PIN i dzięki temu
wchodzą do pokoju, gdzie odbywa się telekonferencja.

Cennik

Telekonferencje Kudos.tel są bezpłatne. Jedyne koszty jakie
poniosą uczestnicy rozmowy to koszty połączenia zgodne
z cennikiem ich operatora (jak za połączenie z numerem
stacjonarnym).
Telekonferencje Kudos.tel dostępne są dla każdego.

Dla kogo?

Dla firm zalecamy jednak telekonferencje TeleCube, które dają
znacznie więcej możliwości, jak na przykład stosowanie stałego
numeru telefonu do wdzwaniania, brak limitu czasowego trwania
telekonferencji czy prowadzenie rozmów z większą ilością osób.
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Kudos.tel daje możliwość ustawienia Kodu PIN w celu dodatkowego
zabezpieczenia sali oraz wybór wersji językowej (j. polski lub
j. angielski).
Dodatkowo można ustawić:
•
•

Możliwości

•
•

wyciszenie osób wdzwaniających się na wejściu do sali,
odtwarzanie informacji o dołączeniu lub opuszczeniu sali
przez uczestnika,
ogłoszenie przyjścia lub wyjścia uczestnika z sali,
podanie wchodzącym uczestnikom informacji o ilości osób
przebywających w sali.

Podczas rozmowy Administrator ma również możliwość wyciszenia
wszystkich rozmówców.
Aby skorzystać z większej ilości funkcji polecamy przetestowanie
Telekonferencji TeleCube.
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2. Jak zrealizować telekonferencję?
CELEM ZREALIZOWANIA TELEKONFERENCJI postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
• Wejdź na stronę: kudos.tel
• Zapoznaj się z regulaminem i kliknij “Rozpocznij Telekonferencję”.

• Dostosuj ustawienia swojej wirtualnej sali konferencyjnej klikając button
“Zmień Ustawienia”.
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• Przekaż
pozostałym
osobom,
które
powinny
uczestniczyć
w telekonferencji, numer telefonu do wirtualnej sali oraz Kod PIN, jeśli
dodałeś go w ustawieniach. Numer znajdziesz w górnej części strony.

• Podczas telekonferencji cały czas masz podgląd kto uczestniczy
w rozmowie. Możesz uczestników pojedynczo wyciszać, a także usuwać
z rozmowy, klikając odpowiednie buttony przy ich numerach.

• Pamiętaj, że w telekonferencji Kudos.tel może uczestniczyć maksymalnie
10 osób a po 90 minutach sala zostanie automatycznie zamknięta.
Czas pozostały do wygaśnięcia jest wyświetlany na bieżąco w zakładce
telekonferencji. Nie należy również zamykać zakładki w trakcie rozmowy,
ponieważ rozmowa zostanie przerwana.
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• Po zakończeniu telekonferencji wyświetli się Ankieta. Będzie nam miło
jeśli poświęcisz chwilę i odpowiesz na kilka pytań. Pozwoli to udoskonalić
usługę telekonferencji Kudos.tel.
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ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
TELEKONFERENCJI TELECUBE!

W razie jakichkolwiek pytań
zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta telefonii TeleCube,
w dni robocze od 9:00 do 17:00, poprzez infolinię: 221 13 14 15,
czat na stronie www.telecube.pl, lub adres e-mail: info@telecube.pl.
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