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NEOBMEDZENÉ VOLANIA

Programy IP Office poskytujú ne-

obmedzené volania do pevných a VoI

sietí na Slovensku a do pevných sietí

v zahraničí (napr. krajiny EÚ, USA,

Kanada a ďalšie). Neobmedzené vo-

lania platia 24 hodín denne, sedem dní

v týždni. Programy IP Office okrem

toho ponúkajú sekundovú tarifikáciu

od prvej sekundy a nízke ceny volaní

do mobilných sietí T-Mobile a Orange.

Podľa počtu liniek si možno vybrať z

viacerých programov IP Office. 

FUNKCIE, KTORÉ ŠETRIA ČAS

Súčasťou programov IP Office sú aj

jedinečné funkcie, ktoré zabezpečujú

vyšší užívateľský komfort a zjednodu-

šia pracovnú komunikáciu. Navyše sú

automaticky súčasťou programu a ich

využívanie je úplne zadarmo:

�� jednoduchá a rýchla obsluha hovo-

rov z počítača, ktorá umožní vytočiť

číslo jednoduchým kliknutím my-

šou. Komunikácia tak prebieha už

len cez jeden zoznam kontaktov

spoločný pre MS Outlook, pracovný

telefón v kancelárii a mobilný te-

lefón. 

�� služba VoiceNet Manager, ktorá

umožní prostredníctvom priateľské-

ho internetového rozhrania flexibil-

ne nastavovať množstvo paramet-

rov, ako napríklad dovolateľnosť,

presmerovanie hovorov alebo alter-

natívne či súčasné zvonenie na

inom telefóne, čo umožní zastihnu-

teľnosť v každom okamihu. Cez jed-

noduchú webovú aplikáciu tiež

možno nastaviť rôzne profily 

– v kancelárii, mimo kancelárie (ho-

vory budú presmerované na mobil-

ný telefón), zaneprázdnený, resp.

nedostupný (informácie o zmeš-

kaných hovoroch prichádzajú do

MS Outlooku).

�� funkcia Vzdialená kancelária, ktorá

umožní využívať domácu telefónnu

linku, mobilný telefón alebo iný,

napr. hotelový telefón, akoby bol

pracovný, t. j. na účet služby IP

Office. Z tohto vzdialeného tele-

fónu možno nielen telefonovať, ale

aj prijímať volania, ktoré sú sme-

rované na číslo IP Office. 

�� funkcia „Nerušiť“, ktorá umožní

odosielať prichádzajúce hovory

priamo do hlasovej schránky bez

toho, aby hovor zvonil na telefóne

a vyrušoval napr. pri obchodnom

rokovaní.

NEOBMEDZENÝ DSL INTERNET

Na využívanie služby IP Office tre-

ba vysokorýchlostný DSL internet od

T-Comu. Firmy si môžu vybrať zo

širokej ponuky variantov vysokorých-

lostného DSL internetu podľa svojej

potreby.

Všetky výhody služby IP Office si

možno naživo vyskúšať v ktoromkoľ-

vek T-Centre. Obchodní poradcovia

T-Comu sú zároveň schopní pripraviť

pre každú firmu optimálne riešenie

podľa jej komunikačných potrieb, pri

maximálnom využití práve prebieha-

júcej akciovej ponuky. Viac informácií

o službe IP Office získate aj na bez-

platnom čísle 0800 123 500 a na

www.t-com.sk.

IP Office – biznis môže byť zábava!

www.t-com.sk

IP Office je inovatívna služba založená na IP platforme, ideálna pre malé a stredne

veľké firmy, ktoré chcú komunikovať skutočne efektívne – volať toľko, koľko potrebujú,

využívať vysokorýchlostný DSL internet a užitočné funkcie, ktoré urýchľujú prácu. 


