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TELIA VIDEOKONVERENTSKÕNE 

 
Videokonverentskõne lisab videokoosolekutele kaks väärtuslikku lisavõimalust: 

1) Koosolekuid saab pidada kolme või enama osapoolega 

2) Videokoosolekutele saab kaasata erinevaid tehnilisi lahendusi kasutavaid osapooli. 

 
Koosolek mitmes asukohas 

 
Sageli soovivad ühel koosolekul osaleda inimesed kolmest või enamast asukohast. Soodsamad 
videoseadmed võimaldavad luua ainult ühe videokõne korraga. 

Konverentskõnede pidamiseks luuakse virtuaalruumid. Tavalisel koosolekud lähevad inimesed ühte 
füüsilisse koosolekuruumi, videokoosolekul helistavad kõik osapooled ühte virtuaalruumi. 

Ettevõttes või asutuses võib olla mitu virtuaalruumi, nii saab pidada mitut koosolekut samaaegselt. Oma 
virtuaalne koosolekutuba võib olla igal töötajal: nii on see ruum antud töötaja jaoks alati saadaval. 

 

 

Iga osaleja saab videokonverentskõnega liituda talle meelepärase vahendiga: 

 videokonverentsiseadmega (Cisco, Tandberg, Polycom, LifeSize, Huawei, Aver…) 

 veebilehitsejaga (Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer + Flash, Safari + Flash) 

 Äri-Skype / Lync rakendusega 

 standardse videokõnerakendusega (Cisco Jabber, Polycom RP Mobile…) 

 Apple iOS või Android mobiilseadmest vastava rakendusega 

 Windows, Linux või Mac OS X arvutist vastava rakendusega 

 häälkõne tavatelefoniga 
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Erinevate osapoolte kaasamine 

 
Telia videokonverentskõne teenus võib Teil aidata 
ka erinevaid videokõnelahendusi mugavaks 
tervikuks liita. Näiteks on praktikas levinud 
olukorrad: 

- Firma soovib, et välistel partneritel oleks mugav 
tema videoruumi helistada ja loob selleks lihtsa 
veebiaadressi http://video.firmainimi.ee. Kui 
partner sinna lehele siseneb, hakkab 
videoruumi seade helisema nagu tavalise 
videokõne puhul. 

- Ettevõtte või asutus kasutab Äri-Skype / Lync 
tarkvara ning soovib, antud rakendusest saaks 
hõlpsalt ruumidesse videokõnesid teha (vt 
kõrvalolev ekraanipilt). Sealjuures on kindlasti 
oluline, et lisaks inimeste nägemisele saaks 
mõlemas suunas ka arvutipilti jagada. 

- Klientide paremaks teenindamiseks luuakse 
koduleheküljele videoaken. Kui külastaja 
videoakna avab, luuakse videokõne 
klienditeenindajaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teenuse maksumus 

 
Videokonverentskõne maksumus sõltub samaaegsete osapoolte arvust. Osapoolte tüüp ega 
virtuaalruumide arv hinda ei mõjuta. Hind on ühe 20 € / kuu või 4 € / tund iga osapoole kohta. Hinnale 
lisandub käibemaks. 

Teenuse tellimisel saab iga klient prognoosile ise valida, kas eelistatakse püsi- või kasutuspõhist tasu. 

Tasusid on võimalik ka kombineerida. Näiteks on teada, et regulaarselt osaleb koosolekutel 6 osapoolt, 
kuid üksikjuhtudel võib osalisi olla ka rohkem. Sel juhul on kõige mõttekam maksta 6 osapoole eest 
kuutasu ja üksikute lisakasutajate eest tasuda kasutuse põhiselt. 
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