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RingTime™ - visiškai funkcionuojanti, virtuali telefoninė sistema, kuri leis Jums pamiršti apie suvaržymus,
atsiradusius dėl tradicinių apribojimų, esančių Jūsų telefone ar Jūsų vietinėje telefonų stotelėje ir suteiks
galimybę naudotis telefonu naujoviškai. Tam Jums nereikės pirkti specialios įrangos, rūpintis jos priežiūra arba
atnaujinimu.

Lankstumas ir plėtros galimybės
Keli, keliolika arba keli šimtai naudotojų, nutolę biurai, filialai ir nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai tampa
nepaprastai lanksčios telefoninės sistemos dalimi.

Platus funkcijų pasirinkimas
RingTime™ - tai dinamiška, funkcijomis turtinga virtuali telefoninė sistema, apimanti balso meniu, balso
pašto dėžutes, telekonferencijas, skambučių eiliškumą, nukreipimo paslaugas, vidinių naudotojų numerius ir
dar daugybė kitų naudingų funkcijų.

Mobilioji prieiga
Palaikykite ryšį su Jūsų verslu bet kuriame Lietuvos ar pasaulio kampelyje. iOS ir Android programos pavers
Jūsų mobilųjį telefoną neatsiejama verslo dalimi. Susisiekite su savo įmonės darbuotojais naudodami vidinius
numerius arba skambinkite klientams iš įmonės numerio, kaip tą būtumėte dare būdami biure.

Keletas dažniausių klausimų
•

Mes įmonėje naudojame seną vietinę telefonų stotelę (PBX), ar RingTime™ sprendimas gali ją pakeisti
ir kokią tam įrangą turėsime įsigyti?
o Taip, RingTime™ sprendimas ne tik pilnai pakeis pasenusią vietinę telefonų stotelę (PBX), bet
ir suteiks galimybę naudotis daugybe naujų funkcijų kurių anksčiau neturėjote. Papildomos
įrangos pirkti nereikia (patogesniam darbui galite įsigyti IP telefonus ar geresnes ausines).

•

Ar galima perkelti į RingTime™ esamus įmonės telefono numerius?
o Taip, galima perkelti tiek laidinio, tiek ir mobilaus ryšio numerius. Paslauga atliekama suderintu
laiku.

•

Kiek įeinančių ir išeinančių skambučių gali vykti vienu metu per vieną numerį?
o Vienu metu per vieną numerį gali vykti 10 įeinančių ir neribotas kiekis išeinančių skambučių.

•

Mes turime vietinę telefonų stotelę su tam tikra vidinių numerių tvarka, ar galima tokią pat vidinę
numeraciją perkelti į RingTime™?
o Taip, vidinę numeraciją galima pasirinkti laisvai, pagal Jūsų pageidavimus.

•

Ar matysime skambinančiojo numerį?
o Taip, ši paslauga yra standartinė funkcija.

•

Ar gali būti peradresuotas skambutis į mobilųjį telefoną?
o Taip, skambučius gausite į bet kurią Jūsų buvimo vietą, tai gali būti: IP telefonas, stalinis,
nešiojamas ar planšetinis kompiuteris, mobilioji aplikacija Jūsų mobiliajame telefone arba per
GSM ryšį į Jūsų mobilųjį telefoną.

•

Daugiau DUK https://ringtime.global/lt/duk
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Mokėjimo planai verslui

Visuose planuose įskaičiuotas 1 Lietuviškas telefono numeris, palaikantis 10 įeinančių ir neribotą kiekį išeinančių kanalų.
Sekantis papildomas Lietuviškas telefono numeris - 1€.
Visuose planuose palaikomas neribotas RingTime™ funkcionalumas:

Balso meniu

Skambintojų
kreipties kelias /
VIP linija

Balso paštas

Skambučių
įrašymas

Pranešimai

Laukimo zona

Konferencija

Laiko kreipties kelias

Juodasis sąrašas

Faksas

Grojaraštis

Mobilioji
Aplilkacija

Visos kainos nurodytos be PVM
Mėnesinis mokestis = [Pasirinktas mokėjimo planas] + [Papildomi telefono numeriai] + [Prakalbėtas laikas]
Daugiau informacijos https://ringtime.global/lt/
Jei sudomino šis sprendimas susisiekite su mumis, mielai suteiksime daugiau informacijos arba sutarsime dėl susitikimo.

Klauskite: komercija@ella.lt arba 8 698 17278

