Produkt- og prisliste

Telefonmøder
TDC tilbyder tre forskellige typer af telefonmøder:
Mødetype

Funktioner

Beskrivelse

Pris ekskl. moms

TDC Mødetelefon

Automatisk.
Op til 15 deltagere (kun danske
fastnet- og mobilnumre).

Ring på 90 90 90 90* og indtast en på
forhånd aftalt 8-cifret mødekode. Hver
deltager betaler egne omkostninger.

2,20 kr. pr. minut pr. deltager
(ved opkald fra TDC’s fastnet).

Selvbetjent
telefonmøde

Separat mødelederkode og
gæstekode.
Op til 75 deltagere pr. møde
(både indland og udland).

Bestil mødekoder + dial in-nummer på
80 60 40 40. Koderne skal kun bestilles
én gang, da koderne kan genbruges.
Ring på dial in-nummeret og indtast din
oplyste kode.
Mødearrangøren betaler for mødet. Del
tagerne opkræves trafiktakst af deres
egen teleoperatør.

2,40 kr. pr. minut pr. deltager
+ trafiktakst (opkræves af
deltagerens teleoperatør).

TDC Konference
Service

Lad TDC Erhverv ordne praktikken.
Ubegrænset antal deltagere (både
indland og udland)

Vi ordner alt det praktiske for dig og du får
fuld kontrol over hvem der bliver inviteret
og lader sig registrere som mødedeltager.

Kontakt os for tilbud.

Mødetype

Beskrivelse

Pris ekskl. moms

Tastefunktioner

Under telefonmødet kan følgende funktioner aktiveres :
Tast * 0: TDC’s kundekonsulent tilkaldes. Kan bruges af alle deltagere.
Tast * 2: M
 ødeleder kan optage mødet. Kommandoen gentages for at standse
optagelsen.
Tast * 5: M
 ødeleder kan “mute” mødedeltagere, så kun mødeleder kan høres.
Tast * 6: Den enkelte deltager kan ”mute” sig og kan så kun høre mødet.
Tast * 7: Mødeleder

kan “låse” mødet for nye deltagere
(også for TDC’s kundekonsulent).
Tast * 8: N
 avnene på deltagere i mødet oplæses. Kan bruges af alle deltagere.

Gratis.

Elektronisk fil

• Mødet optages og fremsendes via e-mail til mødeleder.
• Fil-format kan f.eks. være .wma (windows media) eller .wav

695 kr. pr. fil.

“Dial in”-afspilning

• Optagelse af møde til afspilning “on demand”.
• For
 at lytte til det afholdte møde tastes et udleveret telefonnummer, samt en
personlig kode.
• Mødeoptagelsen gemmes i op til 14 dage eller indtil næste gang, der
optages oveni (på samme mødekode).

Optagelse af møde: Gratis.
Afspilning af møde: 2,95 kr.
pr. minut pr. deltager.

Transkription

• Det afholdte møde gengives på skrift.
• Senest 72 timer efter mødet sendes udskrift (wordfil) til mødeleder via e-mail.

Min. 1 time.
Første time koster 1.125 kr.
Herefter 250 kr. pr.
efterfølgende 15 minutter.

Oversættelse

• Det afholdte møde oversættes til de sprog, som mødeleder ønsker.
• Senest 4 døgn efter mødet sendes oversættelse (wordfil) til mødeleder via e-mail.

Pris afhænger af det enkelte
møde/sprog.

* Kan ikke benyttes af deltagere med spærring for 909-numre. Kontakt egen teleoperatør.

Har du spørgsmål til produkt- og prislisten, er du velkommen til at ringe
på 80 60 40 40 eller sende en e-mail til konferenceservice@tdc.dk.

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Communication/MC 8362.1904

Tilvalgsservices til brug ved selvebetjent telefonmøde og TDC Konference Service:

