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 videohovory vo FullHD kvalite aj prostredníctvom počítača a mobilných zariadení  

 zdieľanie obrazovky a súborov počas videokonferenčného hovoru 

 nahrávanie, archivácia a exportovanie videokonferenčných hovorov 

 

Efektívnymi videokonferenciami 
ušetrite čas a náklady 
 
Vaši zamestnanci už na stretnutia nemusia cestovať a ušetrený čas a náklady 

môžu využiť účelnejšie. Pri práci z domu, jednaniach s obchodnými 

partnermi, operatívnej komunikácii medzi pobočkami či pre pravidelné 

tímové porady ľudí z rôznych miest je videokonferenčný systém video:LINK 

výbornou pomôckou pre váš biznis. 

 

Čo poskytuje video:LINK 

 
 video:LINK je výkonné cloudové komunikačné a videokonferečné 

riešenie, ktoré je možné využiť pomocou aplikácie na PC, notebooku, 

smartfóne či tablete, alebo prostredníctvom špecializovaných zariadení 

nainštalovaných v miestnosti používanej pre videokonferencie 

 video:LINK umožňuje používať neobmedzený počet používateľských 

účtov a pripojiť až päť zariadení k jednému účtu. Služba tiež umožňuje 

jednoducho pozvať nových účastníkov do videokonferencie a prejsť zo 

základného spojenia dvoch účastníkov na skupinové volanie 

jednoduchým pridaním nového kontaktu 

 základným stavebným prvkom riešenia video:LINK je osvedčený 

komplexný komunikačný nástroj Microsoft Teams, ktorá pokrýva 

všetky typy modernej komunikácie a spolupráce. Vašim zamestnancom 

poskytne zdieľaný pracovný priestor, v ktorom môžu chatovať, 

telefonovať, absolvovať schôdze, zdieľať súbory a spolupracovať na 

tvorbe dokumentov 

 video:LINK umožňuje vysielať a prijímať živé videokonferenčné hovory 

a zaznamenané videá v HD kvalite odkiaľkoľvek na svete a navyše ich aj 

zaznamenávať a archivovať 

 video:LINK je cenovo efektívne riešenie videokonferencie od malého 

počtu používateľov až po veľké skupiny, vďaka čomu si môžete kúpiť 

presne to, čo aktuálne potrebujete a neskôr jednoducho rozširovať 

počet používateľov alebo zariadení podľa rastúcich nárokov vašej firmy 

 

Výhody 

 osvedčený celosvetovo používaný systém na komunikáciu a tímovú 

spoluprácu 

 cenovo efektívne a flexibilné riešenie 

 jednoduché používanie cez PC, notebook, smartfón či 

videokonferenčnú miestnosť 

 bezpečná komunikácia chránená šifrovaním 

 zdieľanie obrazovky a súborov počas hovoru 

 možnosť kompletného vybavenia videokonferenčných miestností 

 nepretržitý 24/7 dohľad 
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