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Dịch vụ hội nghị thoại cho doanh nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy xem dịch vụ CloudMeeting hỗ trợ doanh nghiệp bạn như thế nào 



CloudMeeting là gì? 

Cũng được biết đến là CMeeting là dịch vụ hội thảo thoại (Voice Conference) được triển 

khai và hoạt động trên nền Internet. CMeeting hoàn toàn phù hợp cho mọi quy mô doanh 

nghiệp có nhu cầu hội họp, dịch vụ của chúng tôi không những hỗ trợ bạn một cách hiệu 

quả nhất trong việc liên lạc nội bộ mà còn giúp bạn tiết giảm một cách đáng kể cả thời 

gian, chi phí và rủi ro..  

 

 

 

 

Khác biệt như thế nào? 
CloudMeeting được nghiên cứu và phát triển trên nên tảng giải pháp Multi-tenant và ứng dụng công nghệ 

VoIP tiên tiến. Ứng dụng & giải thuật xử lý thoại mang đến cho khách hàng chất lượng âm thanh trung thực 

nhất, cùng với sự đơn giản trong quản lý & vận hành.  

Chúng tôi tự hào & cam kết chất lượng sản phẩm & dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất, đảm bảo hoạt động của 

dịch vụ luôn luôn sẵn sàng cho hoạt động hội họp của bạn bất kỳ lúc nào & bất kỳ nơi đâu. 



Tính năng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ linh hoạt & Hỗ trợ 247 
(Xem thông tin chi tiết tại http://www.cloudpbx.vn/dich-vu-hoi-nghi-cloud-meeting)  

Chuẩn âm thanh hội nghị 

HD - OmniSound™ 

Hỗ trợ lên đến 15 điểm 

cầu tham gia đồng thời 

Hội họp bất kỳ nơi nào, bất 

kỳ thời điểm nào 

Hội họp thông qua 

Internet/3G/PSTN/GSM 

supported 



Về NTTNETWORKS 
 

NTTNETWORKS được thành lập vào năm 2009 như một trung tâm Giải pháp và Dịch vụ công nghệ thoại trên nền IP tại Việt Nam. Hoạt động của chúng tôi là thực hiện nghiên cứu, 

phát triển, triển khai, và tư vấn dịch vụ, và cũng là trung tâm phân phối phần cứng VoIP. Công ty bắt đầu như một nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ và tiếp cận với thị trường phân 

phối từ năm 2010 thông qua VOIPMART - VIET NAM VOIP MARTKET PLACE - nơi khách hàng có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm VoIP nào từ các nhà cung cấp khác nhau khắp nơi trên 

thế giới. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện nhiều giải pháp và công nghệ VoIP như Fax, Paging, Telepresense, Conference và Collaboration.. 

 

Về CLOUDMEETING™ 

 

Một trong những giải pháp và dịch vụ Tổng đài và Contact Center, Hội nghị, Bán hàng chuyên nghiệp được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. CloudMeeting™ và 

các dịch vụ Cloud là giải pháp, dịch vụ Tổng đài và Contact Center toàn diện trên phần cứng Xorcom, bao gồm hầu hết các tính năng cơ bản và nâng cao đáp ứng mọi quy mô hệ 

thống và dịch vụ. XCS™ thực sự mang lại cho đội ngũ/trung tâm chăm sóc khách hàng của bạn những trải nghiệm hoàn hảo, và hỗ trợ tích cực trong việc định nghĩa lại cách thức chăm 

sóc khách hàng và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của bạn. Cloud XCS™, Cloud PBX™ và Cloud TOT™ là dịch vụ Cloud Call Center và Tổng đài ứng dụng công nghệ VoIP hoạt động 

theo mô hình SaaS được chúng tôi phát triển hoàn thiện cung cấp theo nhu cầu thực tế của nhiều doanh nghiệp đã và đang quan tâm đầu tư công cụ chăm sóc khách hàng và bán 

hàng chuyên nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SEE YOU ON CLOUD” 
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About CLOUDMEETING® 

CloudMeeting™ - one of most completed voice conference solution which developed by a years 

experience team. CloudMeeting™ is the power of VoIP-based platform voice conference service solution 

with highest performance hardware, includes most powerful basic and advanced features for most scale 

of business. CloudMeeting™ will definitely bring perfect experiences to your business via 

Internet/3G/PSTN/GSM, also help to improving your enterprise to the top. CloudMeeting™ is a registered 

trademark of NTTNETWORKS Co., Ltd. 

CLOUDMEETING
™ 

“Freedom meeting”
 


