
PODŁĄCZ SWÓJ POKÓJ WIDEOKONFERENCYJNY 
DO CAŁEGO ŚWIATA

VEEDEEO jest platformą Video-as-a-Service 
zbudowaną w całości w chmurze, która umożliwia 
wideokonferencje pomiędzy każdym systemem 
wideokonferencyjnym.

Spotkania wideo bez ograniczeń
Rozwiąż problemy techniczne uniemożliwiające 
połączenia systemów wideokonferencyjnych różnych 
producentów. VEEDEEO upraszcza współpracę 
pomiędzy systemami wideo i urządzeniami. Możesz 
połączyć każdy standardowy system 
wideokonferencyjny (SIP/H.323) do przeglądarek 
internetowych kompatybilnych z WebRTC i używać 
różnych urządzeń dostarczanych przez jakichkolwiek 
producentów w tym samym spotkaniu wideo.

Niezależnie czy jesteś przy biurku, czekasz na 
lotnisku albo siedzisz w pokoju 
wideokonferencyjnym, VEEDEEO daje ci wolność 
wyboru urządzenia którego użyjesz, aby połączyć się 
z wysokiej jakości wideokonferencją.

Podłącz swój system wideokonferencyjny do chmury 
i spotkaj się z każdym na świecie w ciągu sekund.

Rozwiąż 
łamigłówkę 
komunikacji 
wideo

Nie trać szansy na zrobienie 
biznesu.
Wszystkie organizacje powinny być 
przygotowane na szybko 
zmieniające się realia rynkowe. 
Wideokonferencje oferują przywilej 
przebywania „wszędzie” bez 
tracenia czasu i funduszy na 
niepotrzebne podróżowanie.

✔ Relacja jakości do ceny
VEEDEEO to wyjątkowa jakość 
wideokonferencji  za korzystną cenę. 

✔ Prosty interfejs
Nie musisz być ekspertem IT – gdy 
tworzyliśmy VEEDEEO, prostota obsługi 
była naszym priorytetem.

✔ Support, który zna Twoje potrzeby
Nasz cel to tylko dobre doświadczenia 
związane z używaniem platformy.

3 powody dla których warto wybrać 
VEEDEEO
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PRZENIEŚ WSPÓŁPRACĘ WIDEO DO CHMURY

Z VEEDEEO każdy może rozpocząć spotkanie wideo 
w ciągu sekundy używając przeglądarki 
internetowej i połączyć się ze spotkaniem z 
każdego urządzenia, kiedykolwiek.

VEEDEEO rozszerza możliwości istniejącej 
infrastruktury wideo, łatwo zarządzanej bez 
potrzeby skomplikowanej konfiguracji, co umożliwia 
Twojej firmie czerpać pełne korzyści ze sprzętu 
który posiadasz.

Co warto wiedzieć o VEEDEEO

● 100% w chmurze - VEEDEEO jest dostępne 24/7 
poprzez przeglądarkę internetową – wystarczy 
się zalogować bez potrzeby jakichkolwiek 
instalacji.

● Kompatybilność – połącz systemy 
wideokonferencyjne z przeglądarkami 
wspierającymi WebRTC i urządzeniami 
mobilnymi (smartfony, tablety).

● Pojemność - dołącz do 25 uczestników w 
jednym spotkaniu - niezależnie czy są to 
pokoje, urządzenia mobilne czy komputery PC.

● Skalowalność – nie martw się o pojemność 
platformy, ona się dostosowuje do 
wykorzystania.

● Broadcast spotkań – uczyń swoje spotkania 
eventami online i przesyłaj strumienie do setek 
odbiorców w sieci.

● Personalizacja  - zaoferuj swoim klientom i 
partnerom spersonalizowane doświadczenie 
poprzez umieszczenie logo Twojej firmy w 
Twojej przestrzeni wideo.
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PRZETESTUJ ZA DARMO
Załóż konto na:
try.veedeeo.me
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