Conference phones
for every situation

Web-møde
Taler du med kunder og kolleger
via Skype, Microsoft OSC eller
andre kommunikationsværktøjer
på computeren? Brug Konftel
som lydkilde.

Møder via
mobiltelefon
Tilslut din mobiltelefon til
Konftel, med kabel eller
trådløst via Bluetooth®.

Tal privat
Lad Konftel blive din eneste
telefon. Tilslut et trådløst
headset, sluk for højttalere
og mikrofon, når samtalen
er privat. Praktisk og
fleksibelt.
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Jeg løser spørgsmålene med korte
og spontane møder.
Det er effektivt!

Spontane møder
med Konftel ved hånden
Tid og afstand er ikke længere en hindring. Med Konftel
på skrivebordet er det hurtigt at klare spontane
telefonmøder, så du kan komme videre med arbejdet.
At sidde fast i de små detaljer kan bremse et projekt,
men med en Konftel ved hånden, er et møde arrangeret
på nogle få sekunder. Flere personer kan nemt deltage i
samtalen, og alle får adgang til de sidste nye oplysninger
og kan få afklaret deres spørgsmål.
Fast telefoni er i dag langt fra den eneste måde at
kommunikere på. Telefonien har taget skridtet ind
i IT-verdenen, samtidig med at behovet for hurtig og
effektiv kommunikation er blevet større.
Med Unified Communication integreres al kommunikation mellem for eksempel mobiltelefon, computer og
fastnettelefon. Det har vi taget højde for ved udviklingen
af vores konferencetelefoner. I vores sortiment er der
mulighed for flere brugs- og tilslutningsmåder plus
udvidelsesmuligheder, hvis dine behov ændrer sig.

Det betyder, at du med Konftel på skrivebordet også har
kapacitet til lidt større og planlagte møder. Konftel står for
fleksibilitet og brugervenlighed kombineret med suveræn
lydkvalitet – OmniSound®.
Du kan med andre ord når som helst vokse med din
Konftel og desuden benytte den i andre situationer.

Lad Konftel blive
centrum i dit
UC-miljø!
Tilslut din Konftel til
kommunikationsudstyret,
der findes på kontoret.
Med Konftel 300 kan du
skabe en flerpartssamtale
mellem PC, mobiltelefon
og systemtelefon.

Konferenceguiden
Giver oplysninger om,
hvordan du ringer til
flere parter. Du kan
også programmere
tilbagevendende møder
for at kunne ringe
deltagerne op med et
enkelt tastetryk.
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Web- og videomøder
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Løft lydkvaliteten med Konftel i dine web- og videomøder. Med linjevælgeren
vælger du, om lyden skal
overføres via telefon- eller
internettet.

Effektive møder

med smarte funktioner som støtte
Konferenceguiden giver oplysninger om, hvordan
du foretager dine flerpartssamtaler eller ringer forprogrammerede grupper op med et enkelt tastetryk.
At dokumentere, hvad der bliver sagt, er nemt
med den indbyggede optagefunktion. Det er praktisk, hvis visse personer ikke kan deltage, eller hvis
du vil gå tilbage og kontrollere, hvad man egentlig
besluttede.
Afspil den optagede fil i telefonen eller flyt
hukommelseskortet til en computer med
SD-kortlæser. Nogle gange ønsker vi at se hinanden
eller se en fælles præsentation. Alt afhængigt af
situationen benytter deltagerne hver sin computer
med kamera eller en fælles billedskærm.
Uanset hvad der er tilfældet, er den perfekte
lydløsning en Konftel konferencetelefon.

Optag samtalen
Optag dine møder eller
enkelte samtaler på et
hukommelseskort.

Alle kan være med
til trods for afstanden

At samle sine nærmeste kolleger i konferencelokalet og ringe andre parter op, er måske den mest
traditionelle måde at holde et telefonmøde på.
God lyd er en forudsætning for, at deltagerne
kan bevare koncentrationen, og at møderne bliver
effektive. Derfor er Konftels konferencetelefoner
udstyret med OmniSound®, som leverer suveræn
lydkvalitet, selv i de store sammenhænge.
Fleksibel anvendelse er en anden værdsat
egenskab. Med ekstra mikrofoner øges registreringsområdet til mere end det dobbelte, så flere
personer aktivt kan deltage i mødet. Til visse
modeller kan der også tilsluttes et trådløst headset.
Så overføres lyden fra konferencetelefonen og
headset på samme tid, hvilket er godt, når foredragsholderen befinder sig langt fra mikrofonen.
Konftel stræber efter at gøre livet lettere for dig
som bruger og tilbyder derfor flere smarte funktioner.

Skift mødelokale

Mange deltagere
Udvid registreringsområdet
med ekstra mikrofoner.

Med Konftels trådløse
modeller er det let
at flytte konferencetelefonen til et andet lokale.

Langt fra
Med et trådløst headset kan
du tale foran Whiteboardtavlen og alligevel være
sikker på, at alle deltagere
kan høre dig klart og tydeligt.

Forelæsninger
Tilslut Konftel til et
PA-system med installerede højttalere i lokalet.
Praktisk, når tilhørerne
skal lytte til en forelæser,
og der også er fjerndeltagere. Håndholdte
mikrofoner benyttes, når
publikum skal deltage
med spørgsmål.
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Antallet af deltagere
bliver ubegrænset
takket være PAtilslutningen

Når I er rigtigt mange
Konftel til store begivenheder
Mange aktive
mødedeltagere
Ved større møder med
mange aktive deltagere
benyttes både PA-systemets
mikrofoner og højttalere.

Ved konferencer og møder i store forelæsningssale og
auditorier bidrager Konftels lydkvalitet og fleksibilitet til
et komplet resultat også for fjerndeltagere.
Uanset om publikum skal deltage fysisk eller ej, er
Konftels kapacitet heldækkende for de helt store begivenheder.
Med Konftel tilsluttet til et PA-system med højttalere
og mikrofoner, kan vigtige personer og gæster være med
på afstand, og publikum kan deltage i spørgetiden ved at
benytte trådløse håndmikrofoner.
I forelæsningssituationer med tilhørere på afstand er
et trådløst headset velegnet. Forelæseren kan da bevæge
sig frit omkring i lokalet og alligevel være sikker på at
han/hun kan høres klart og tydeligt.

Konftel tilsluttet til et PA-system giver en krystalklar lyd
og er et godt valg til store begivenheder, hvor kravene er
høje.

PA-tilslutning
Interfacebox fås som
tilbehør til Konftel 300
og Konftel 300IP.
Boxen er en forudsætning
for at kunne tilslutte dem
til et PA-system.

Flere og flere vælger at holde telefonmøder for at spare
tid, rejseudgifter og for at skåne miljøet. Telefonmøder
via Konftel er en spontan og enkel måde at mødes på
med krystalklar lyd. Vi tilbyder løsninger, der klarer alle
mødesituationer. I denne brochure vil vi vise og give dig
inspiration til, hvordan Konftel kan lette netop din hverdag.
Om os
Konftel er Europas førende og verdens hurtigst voksende
producent af konferencetelefoner. Vi har hjulpet virksomheder og organisationer over hele verden med at mødes
siden 1988 og ved, at telefonmøder er et effektivt værktøj
til at komme videre med projekter. Vi ved også, at en god
lyd er en forudsætning for, at deltagerne kan koncentrere
sig om mødets indhold. Derfor indeholder alle Konftels
konferencetelefoner vores patenterede lydteknologi
OmniSound®.
Yderligere information
Besøg gerne vores hjemmeside www.konftel.com for
yderligere information om virksomheden, vores produkter
og løsninger, eller kontakt vores kundeservice på tlf.
+46 90 13 14 35.
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