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Yazılımsız, eklentisiz, uğraştırmadan - WebRTC tabanlı.

Sınırsız kullanıcı için yılda bir kere düşük miktarda ödeme

On-Premise , Hosted ve Entegre lisans seçenekleri.

•

•

•

Toplantıları web veya 3CXPhone üzerinden yürütme.•

Düşük maliyetli video konferans donanımı yeterlidir.•

Kaliteli iletişimle daha iyi sonuçlar, her toplantı verimli olur.•

İşinizi küreselleştirin; dünya çapındaki ortaklarla web toplantısı•

Seyahat giderlerini düşürür ve çevrimiçi toplantılarda zaman kazancı sağlar.•

3CX WEBMEETING
3CX WebMeeting ile web konferansının geleceğine adım atın. - WebRTC 
teknolojisinin geliştirilmesiyle kusursuz, kullanıcı dostu, benzersiz video 
konferans deneyimi.

WWW.3CX.COM.TR



3CX WebMeeting'i,  www.3cx.com adresinden indirin 

Çevrimiçi Toplantılar & Video konferanslar 3CX WebMeeting ile daha kolay

Sürümler ve Lisanslama

http://www.3cx.com.tr/satinalma/fiyatlar/

3CX WebMeeting'in şirketinizin için izin verdiğiniz katılımcıların 
(kullanıcıların değil) sayısına göre değişik sürümleri vardır. Güncellemeler 
lisans anahtarınızla anında aktif hale gelir. Detaylı bilgi için:

Yerleştirme Seçenekleri:

Hosted - web portal üzerinden erişim

Entegre -3CX Telefon Sistemi ile Entegre

On Premise - Kendi networkünüzde kurabilirsiniz

Dünya genelinde binlerce firma 3CX'e güveniyor.

3CX WebMeeting iş ortaklarınızla ve müşterilerinizle iletişimi ve işbirliğini sağlayan 
kullanımı kolay video konferans çözümüdür. Artık yüzyüze görüşmelerinizi tek 
butona tıklayarak yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli sunumlar yapın veya ekranınızı 
paylaşarak düşüncelerinizin tam olarak anlaşılmasını sağlayın. 3CX WebMeeting 
sadece zamandan ve paradan kazanmanızı sağlamayacak aynı zamanda  işinize ve 
müsterinize daha yakın olmanızı ve daha verimli çalışmanızı sağlar.

Pugin WebRTC ile Kolayca Çevrimiçi Toplantılar Yapın
3CX WebMeeting, Google’ın devrimci WebRTC teknolojisini kullanır. WebRTC sesli 
ve görüntülü iletişimi standartlara uygun tarayıcılarda sağlayan, katılımcılara ek 
program indirip kurmasını gerektirmeyecek bir uygulamadır. Sadece birkaç tıkla 
konferans zamanlayın veya mevcut görüşmeye başkalarını dahil edin. Katılım ve 
toplantıyı yürütme işleri kolaylıkla yapılabilinir.

Zengin Özellikli Web Toplantısı
Günümüzde çevrimiçi toplantılar videodan daha fazlasını gerektiriyor - sunumlar 
sanki oradaymışsınız gibi yüksek kalite ve aktarım hızında olmalıdır. 3CX power-
point sunumlarını HTML5 formatına dönüştürerek katılımcıların ekranlarında 
sorunsuzca görüntülenmesini sağlar. Ekranınızı paylaşın veya kullanıcıları belirli bir 
web sitesine yönlendirin. Sınıf özelliği olarak sırayla yetki verin, katılımcılara anket 
yaptırarak geri dönüşler yapabilirsiniz. Müşterilerinize Uzak Masaüstü ile Windows 
Pc lerini yönetin ve başka katılılımcılara Toplantınızın yönetimiz verin.

Tek, Düşük Miktar Ödemeyle Bütün Şirketiniz İçin Çevrimiçi Toplantılar
Bütün şirketinize, bütün personelinize sınırsız erişim için yılda bir kere düşük 
miktarda ödeme. Profesyonel olmayan hesap paylaşımına, aylık veya kullanıcı 
başına pahalı ödemeler yapmaya son. Toplantılar ilgili hesabı olan herhangi biri 
tarafından webportal ,3CXPhone veya Outlook kullanılarak oluşturulabilir.Host-
ed,Entegre ve on-Premise versiyonları vardır.  Şirket hesabınız için katılımcı sayınızı 
seçin, 10, 25, 50 veya 100e kadar, artık hazırsınız.

3CX WebMeeting Server Tanıtımı - On Premise
3CX WebMeeting Server bizim WebMeeting ve kendi sunucunuzdan gelen bütün 
muhteşem özelliklerin kombinasyonu olan kendi sunucularınızda kullanılan 
seçeneğimizdir. Verileri üzerinde TAM KONTROL isteyen organizasyonlar için 
mükemmel çözüm,  3CX WebMeeting iletişiminizin güvenliği hakkında rahat 
olmanızı sağlar.
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