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e-Commerce - sprzedaż towarów i usług przy pomocy WebRTC wymaga nie tylko doskonałej znajomości oferowanych produktów, 

prowadzący rozmowę konsultanci powinni mieć odpowiednie predyspozycje: błyskawiczny refleks, poczucie humoru, doświadczenie 

handlowe które sprawi, że zakupy przez Internet wejdą w nowy etap i poprzez interakcję na żywo, znacznie zwiększą zadowolenie klientów. 
 

 

Wideo Rozmowy stają się formą komunikacji, bez której coraz trudniej wyobrazić sobie prowadzenie biznesu, opartego na nieustannych 

kontaktach z klientami. To najlepszy sposób dotarcia do osób, które swoje sprawy najchętniej załatwiają przez Internet i które nie chcą 

tracić ani chwili w oczekiwaniu na rozmowę. Doświadczenia firm, które zdecydowały się skorzystać z usługi freePBX’a są jednoznaczne: 

ich zyski rosną, a konsumenci są bardziej zadowoleni z jakości świadczonych usług. 



 

Wykorzystaj usługę Wideo Konsultacje w sytuacji, w których lekarz potrzebuje więcej informacji od pacjenta, aby udzielić mu 

właściwiej porady medycznej.  

Najczęstsze pytanie – „kaszel suchy czy mokry?”, a może niepokojąca wysypka na ciele – to sytuacje, w których warto skorzystać z tej 

formy kontaktu. Atutem wideo konsultacji jest możliwość dokładniejszej oceny objawów choroby przez lekarza, który może 

zaobserwować coś, czego pacjent sam nie zauważy lub nie uzna za istotne. 
 

 

Usługa Video Spotkania umożliwia prowadzenie wirtualnych klas, korepetycji online, zdalnej edukacji, podnoszenie kwalifikacji,  

ukończenie różnego rodzaju kursów i szkoleń, bez przymusu wychodzenia z domu. 



E-learning posiada wiele zalet, przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu - nie tracimy go na dojazdy do miejsc, 

w których odbywają się stacjonarne zajęcia edukacyjne. Zdalne nauczanie pozwala także zredukować wydatki finansowe. 

Korzyści z zastosowania e-learningu w firmie: 

 Możliwość objęcia szkoleniem wszystkich pracowników bez konieczności zebrania ich fizycznie w tym samym miejscu 

i czasie. 

 Znaczna redukcja kosztów (eliminuje się opłaty związane z dojazdem pracowników do miejsca szkolenia, zapewnienia im 

ewentualnego wyżywienia czy noclegu). 

 Oszczędność czasu - szkolenie może się odbyć w godzinach pracy zatrudnionych osób, a nierzadko nawet w trakcie 

wykonywania ich obowiązków. 

 
 

Sprawna komunikacja WebRTC od freePBX’a jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą zapewnić swoim klientom bezpłatne 

rozmowy audio lub wideo bezpośrednio z przeglądarki. Dzięki Wirtualnej Centrali Telefonicznej przedsiębiorstwa mogą zmienić jakość 

komunikacji, zapewniając niezawodny i bezpieczny system łączności klasy Enterprise. 


