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Få mere effektive møder

Sådan fungerer TelefonMøder 

Fordele med TelefonMøder

Mødeinkaldelse foregår nemt via Outlook eller 
via vores smartphone app, hvor mødeinforma-
tionerne tilføjes med ét klik. 

Følg med i hvor mange og hvem der deltager i mødet

Optage mødet, så du kan downloade eller a�ytte lyd�len 
efterfølgende

“Mute/unmute” alle eller enkelte deltagere

Låse mødet når du ikke ønsker, at der er �ere, der skal 
kunne deltage i mødet (større sikkerhed).

Afholde “spørgsmål/svar”

Ringe op og tilslutte nye deltagere til mødet

Afslutte opkaldet for alle eller enkelte deltagere

På mødetidspunktet ringer deltagerene ind og taster 
deltagerkoden efterfulgt af #. Når mødelederen ringer 
ind og taster sin mødelederkode efterfulgt af # går 
mødet i gang.

Mødelederen kan på sit online mødebord

Mødeledelse

Mødestart

Professionel mødetjeneste med plads til over 200 
deltagere pr. møde
Online mødebord til e�ektive mødestyring, med bl.a. fuld 
overblik over deltagerene, optagelse, låsning af møderum, mv.

Hold møde med deltagere i over 60 forskellige lande til lokal takst

Mulighed for skærmdeling under mødet
Mulighed for tilkøb af Cisco WebEx - 
verdens førende alt-i-en konferenceløsning

Ingen indledningsvis investering, og fuld gennemsig-
tighed i afregningen, der kun sker efter forbrug

Brugersupport 24/7/365

E�ektiv mødetjeneste, der reducerer rejsetid- og udgifter

Telefonmøder er mødetelefonen for �rmaer som 
stiller større krav om øget sikkerhed, til bedre 
mødeledelse, til samtidig skærmdeling og internation-
al mødedeltagelse til lokal takst.  

Telefonmøder er den professionelle mødetelefon med 
plads til over 200 deltagere pr. møde. Der er nem 
online adgang til mødestyring, og mødelederen kan 
styre mødedeltageradgangen af sikkerhedshensyn.
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Featureoversigt

Dit online mødebord giver dig overblik og mere effektiv mødeafvikling

Mute/Slå lyd fra 
på en enkelt 

mødedeltager

Fjern en enkelt
mødedeltager fra 

mødet

Optag mødet, og 
download lydfilen

efter mødet

Mute/Slå lyd
fra på alle

mødedeltagere

Få online support
fra Telefonmøder,

hvis der er spørgsmål
til brugen af tjenesten

Afhold styret session
med spørgsmål og 

svar fra mødedeltagerne

Meld en mødedeltager 
ind i en spørgsmål 

og svar session

Med vores smarte app til Iphone og Android kan du som mødeleder invitere til 
telefonmøde, ligesom det er let at ringe op til og styre dit telefonmøde direkte på 
din smartphone. 

Download appen “MeetingNOW - Conferencing” gratis i Apple appstore eller 
Google play. Du tilføjer kun dine PIN-koder ved installation. Derefter behøver 
du ikke længere huske eller indtaste dem. 

Afhold telefonmøder over alt - nemt og hurtigt 
med din telefonmøde-app
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Mødebordet giver mødelederen �ere muligheder for 
at styre møderne med stort S. E�ektiviteten skal måles 
i mødedeltagernes udbytte af mødet, og her har møde-

lederen med mødebordet �ere funktioner til at sikre 
en mere støjfri og mere fokuseret mødegennemførelse 
efter mødets agenda.


