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Møder med hele verden – uden at rejse
Virtuelle møder vinder indpas, men er en stor investering. Når der skal
spares på rejsebudgettet og samtidig ikke investeres i dyrt udstyr til videokonference, så er løsningen at holde møde via en konferencetelefon.

Ergotel er distributør af Konftel
konferencetelefoner og Plantronics headsets til kontor, mobil
og PC i Danmark. Distributionen
foregår udelukkende via et landsdækkende net af forhandlere, der
bl.a. omfatter nogle af Danmarks
største butikskæder. Ergotel A/S
blev stiftet i 1999 og er i 2007 kåret
som gazelle-virksomhed. Ergotels
specialisering inden for konferencetelefoner og headsets betyder, at
Ergotel i samarbejde med forhandleren yder ekspertrådgivning i alle
faser af købet og support i hele
produktets levetid.
Ergotel A/S
Gammelgårdsvej 87A
3520 Farum
Tlf. 44 35 05 30
info@ergotel.dk
www.ergotel.dk

Flere og flere virksomheder får en politik
omkring forretningsrejser. Der skal spares
penge på rejsebudgettet, og miljøet skal
også tilgodeses. Der kan spares rigtig mange penge ved ikke at rejse ud hver gang.
F.eks. har TeliaSonera i Sverige igangsat et
projekt for 3.000 medarbejdere, der har
som mål at spare SEK 10 millioner på to
år. Hos TeliaSonera er det er mødelederen,
der afgør, om det er absolut nødvendigt
med et face-to-face møde, eller om mødet

kan afholdes via en alternativ mødeform.
Der kan ikke bare spares mange penge på
rejsebudgettet, men også megen tid ved at
blive hjemme og holde mødet f.eks. via en
konferencetelefon.

Et effektivt værktøj
Møder via konferencetelefoner er et effektivt værktøj. Man kan lynhurtigt indkalde
mødedeltagerne og sætte et møde i værk.
God lyd er selvfølgelig en klar forudsæt-

ning for, at deltagerne kan koncentrere sig
om mødets indhold. Det er udmattende og
ikke produktivt, hvis man hele tiden skal
gentage sig selv på grund af udfald eller
misforståelser.

På forkant af teknikken
Konftel AB er Europas førende producent
af møde- og konferencetelefoner, og har
nogle af markedets mest innovative produkter. Flagskibet Konftel 300 har blandt
andet hukommelseskort, så du kan optage
mødet og f.eks. e-maile det efterfølgende.
Ekstra mikrofoner og et trådløst headset
forøger optageområdet, så du kan bevæge
dig rundt i lokalet mens du taler uden at
gå på kompromis med lyden. Krystalklar
lyd og patenteret lydteknologi gør Konftels
produkter til noget ganske særligt.

Også til VoIP-telefoni
Konftels produkter kan tilsluttes via
trådløse Bluetooth enheder (f.eks. mobil-telefonen), DECT, digitale eller IP-systemtelefoner, eller via en analog linje. Har
man brug for en konferencetelefon til det
trådløse kontor, hjemmekontoret, det lille
mødelokale eller det store konferencerum,
så har Konftel produktet der passer.

Prøv gratis
Lige nu kan du prøve en Konftel konferencetelefon ganske gratis, og selv opleve forskellen. Det er helt uforpligtende. Klik ind
på ergotel.dk og læs mere om Try&Buy og
produkterne, eller ring og hør nærmere.

