Преминете към HTML5Meeting

6 отговора на най-често задаваните въпроси
за комуникацията в реално време

Вие говорите. Ние слушаме.
Разбираме, че постигането на непрекъсваема комуникация може да бъде
предизвикателство – затова създадохме HTML5 Meeting.
След години работа с клиенти, създадохме решение, което предлага много
повече гъвкавост, от която и да е друга платформа. Комуникацията в
реално време сега е значително по-лесна.

Тук ще отговорим на 6 от най-често задаваните
въпроси за комуникацията в реално време:
1. Могат ли функционалностите на много различни платформи да бъдат
съчетани в едно решение?
2. Могат ли толкова много функционалности действително да работятпрез
уеб браузър?
3. Сигурна ли е комуникацията в реално време?
4. Използва ли се от най-добрите организации в света?
5. Може ли да се интегрира с всички наши системи?
6. Може ли наистина това решение да ми помогне за генериране на
клиенти и оборот?

Въпрос 1
Могат ли функционалностите на много различни
платформи да бъдат съчетани в едно решение?
Да, с нашите всеобхватни функционалности, можете
да разполагате с всичко.
Повечето платформи предлагат базови функционалности, но малко ви

“RTCLab е двигателят на нашите
уебинари и ни помага да се свържем
със стотици участници във всяка
програма – нещо, което не можехме
да постигнем преди така лесно”
- PharmaLeaders

предлагат избор – нашата ви дава всичко. И с повече гъвкавост от всяко
друго решение, можете да сбъднете мечтите си за комуникация в реално
време.
СМАРТ УСТРОЙСТВА
Телевизори и
домакински уреди

КОМУНИКАЦИЯ
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Без сваляне и инсталиране

СРЕШИ & УЕБИНАРИ
Превключване между различни
режими (дискусии, презентации)
с един клик

ЗОНА ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ
Напълно функционален API
и интеграция

ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
5,000+ участници
в една сесия

H.323/SIP
Свържи се чрез H.323/SIP
към облака

ПОДДЪРЖАНИ ПЛАТФОРМИ

7 000 000 000
Устройства до 2019
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Въпрос 2
Могат ли толкова много функцоналности действително да работят през уеб браузър?
Да, всичко работи естествено в уеб браузъра – без инсталиране, без софтуер.
В продължение на много години разработвахме други
сериозни платформи и осъзнахме, че всеки клиент се
нуждае от нещо различно. Обикновено когато печелите
едно, губите друго, но това трябва да се промени.
Затова създадохме HTML5 Meeting – унифицирано

93%

От смарт устройствата

Могат да се свържат
Disruptive Analysis

решение, което ви дава свободата, която заслужавате.

Споделяне на екрани или приложения

Ефективни инструмени за провеждане на
анкети с аудиторията

YouTube плеър в реално време със
съвременна и интуитивна опция за покупка

Възможност за следене на ангажираността
на участниците в сесията

Модерни функции за Call 2 Action

Възможност за разделяне на участниците на
малки групи по време на обучението

Поддържане на повече от 200+ файлови
формати с възможност за незабавно
споделяне

Разнообразните дизайни на стаите ви
позволяват да зададете перфектните
настройки за срещата

“Изключително помогна за развитието на виртуалния
ни търговски екип, чрез създаване на висококачествен

“Изключително! Вие сте с десетилетие напред в

двупосочен канал за видео комуникация”

комуникацията в реално време.”

Стив Стайнхаген – Търговски директор в Commercial

Сотир Немов, Изпълнителен директор на Си

Ops- Astellas Pharmaceuticals
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Въпрос 3
Сигурна ли е комуникацията в реално време?
Да, изключително. Нашата технология е базирана на най-новите стандарти за
сигурност.
P2P връзка

Нашата визия беше да създадем решение, базирано на отворен код, за да

TLS/SSL криптиране

осигурим възможност за непрекъснато развитие.

Данните по време на сесиите не
се съхраняват на сървъра
Съвместима с firewall
Криптирана връзка
Single-Sign On

След това направихме кода на WebRTC по-силен и по-сигурен, за да
позволим на HTML5 Meeting да ви даде повече контрол и сигурност от
всяка друга платформа.

Независим одит

Знаете ли? Нашето решение може да се интегрира директно във
вашата система. То е идеално за банки, като позволява пълен контрол.

98%
Гарантираност на
услугата (SLA)

42+

100%

Глобална облачна
инфраструктура, достъпна
24/7 с над 98% SLA

Сигурна и напълно
интегрирана услуга

Дейта центрове
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Въпрос 4
Използва ли се от най-добрите организации в света?
Да, нашето решение има повече от 500,000 потребители.
““HTML5Meeting ни помогна да развием

“Изключително помогна за развитието

“HTML5Meeting е двигателят на нашите

иновативна платформа за онлайн

на виртуалния ни търговски екип,

уебинари и ни помага да се свържем със

обучение с топ качество на видеото и

чрез създаване на

висококачествен

стотици участници във всяка програма

функционалностите.”

двупосочен канал за видео комуникация”

– нещо, което не можехме да постигнем

Берни Гаувайлер, Мултимедия Директор в

Стив Стайнхаген – Търговски директор в

преди така лесно”

Kaplan

Commercial Ops- Astellas Pharmaceuti-

Ким

cals

редактор в Pharmaleaders

Фицджералд,

Управляващ

7 милиарда устройства до 2019
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Въпрос 5
Може ли да се интегрира с всички наши системи?
Да, нашата система е единствената, която може напълно да се интегрира във
вашата инфраструктура.
НА ПАЗАРА

С НАШЕТО РЕШЕНИЕ

СТАНДАРТНО
РЕШЕНИЕ

НАШЕТО
РЕШЕНИЕ
ВАШАТА
СИСТЕМА

ВАШАТА
СИСТЕМА

КРАЕН
ПОТРЕБИТЕЛ

КРАЕН
ПОТРЕБИТЕЛ

CRM системи

Sugar CRM, Salesforce

Насрочване и провеждане на
срещи

Slack, Google, Outlook, Apple Calendar

Унифициран Login

Facebook, Google, LinkedIn

Споделяне на съдържание

Brightcove, OneDrive, Google Drive, YouTube

LMS Single Sign On

OAuth2.0, SAML2, LDAP

УНИФИЦИРАНО, ГЪВКАВО И СИГУРНО
Можем да направим всяка интеграция възможна
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Въпрос 6
Може ли комуникацията в реално време наистина да ми генерира клиенти
и оборот?
Да – можете да очаквате 22% повишение в нивото на конверсиите.
Кол центровете получават 22% повече конверсии в рамките на 3 месеца
Комуникацията лице в лице изключително повишава качеството на клиентите
30%
22%
17%
VIDEO

CHAT

5%
Юли

8%

6%
Август

Септември
% на КОНВЕРСИИТЕ, източник: efficc

НИЕ ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ РАЗЛИЧНИ
Без фиксирани планове, без ограничения. Само инструментите, които ви
помагат да вършите работата си по правилния начин.
Застанете лице в лице с вашите клиенти само чрез един клик.

ДОСТИГАЙТЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА

ПЕЧЕЛЕТЕ ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ
ГЕНЕРИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПРИХОДИ
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НЕЗАВИСИМО ОТ
ВАШАТА ВИЗИЯ

НИЕ СМЕ ТУК ДА ВИ
ПОМОГНЕМ

ПОИСКАЙТЕ ДЕМО
html5meeting.com/demo
Или се запишете за 1 час
безплатна консултация

HTML5 MEETING

Вашият партньор в комуникацията в
реално време

СЪЗДАВАМЕ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА БЪРЗО ПРОМЕНЯЩО СЕ БЪДЕЩЕ

РТК Интернешънъл ООД, Адрес: гр. Самоков 2000, България; Бул. Софийско шосе 9
		

Имейл: office@rtclab.com Мобилен: +359 897 30 15 45

