
Twój wielofunkcyjny system telefoniczny 
w chmurze.

Nowa swoboda w komunikacji biznesowej.

nfon.com



 Intuicyjna, niezawodna funkcjonalność
 Jeden login, hasło i numer telefonu 
 Wdrożenie typu plug and play

Z nowym systemem telefonicznym w chmurze Cloudya, NFON pomaga Ci pokonać 3 
główne komunikacyjne wyzwania, umożliwia Ci maksymalizację produktywności oraz 
zwiększenie zysków. 

Cloudya zapewnia jeszcze 
większą swobodę komuni-
kacji dla Twojego biznesu.

WYZWANIE 1

Kompleksowe, kosztowne narzędzia komunikacji.

Dzięki wielu numerom telefonów, skrzynkom odbiorc-
zym i narzędziom komunikacyjnym pracownicy mogą 
zostać w tyle i przegapić ważne połączenia i wiadomoś-
ci.

Cloudya usprawnia działanie, dzięki prostym, intuicy-
jnym narzędziom komunikacji oraz pojedynczemu nu-
merowi telefonu i skrzynce odbiorczej, umożliwiającej 
dotarcie do każdego pracownika. Dzięki mniejszej liczbie 
nieodebranych połączeń i wiadomości możesz przy-
spieszyć interakcje i zmaksymalizować swoją produk-
tywność. 

Cloudya- ułatwia życie dla twoich zespołów technicz-
nych
Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne są również 
trudne i kosztowne we wdrożeniu i utrzymaniu. Jest to 
problem dla techników, którzy często bywają w biurze 
wieczorami i w weekendy. 

Upraszczając wdrażanie, zarządzanie i wsparcie, Clou-
dya rozwiązuje to wyzwanie i poprawia jakość życia 
zespołów technicznych. Bez infrastruktury fizycznej do 
zarządzania i prostych narzędzi do dodawania i zarząd-
zania użytkownikami, IT może skupić się na pracy o 
większej wartości dodanej.



 Używaj dowolnego urządzenia komunikacyjnego
 Komunikuj się z każdego miejsca na świecie
 Obsługa mobilna

 Klasa korporacyjna, wysoko dostępna infrastruktura 
 Wewnętrzne, kompleksowe zarządzanie usługami 
 Najwyższe standardy ochrony danych

Uwolnij swoją komunikację 
biznesową z Cloudya. 

Łatwy w uzyciu, niezawodny i 
niezależny system telefoniczny 

w chmurze od NFON.

Z przestarzałymi rozwiązaniami komunikacyjnymi z 
Twoimi pracownikami można się konktaktować tylko 
w biurze. To oznacza, że czas odpowiedzi jest wydłuż-
ony, co sprawia, że Twój biznes jest mniej elastyczny i 
efektywny. Cloudya rozwiązuje to wyzwanie dzięki nie-

zależnym narzędziom komunikacji, które łączą pracow-
ników gdziekolwiek pracują, na każdym urządzeniu. To 
oznacza, że możesz przyspieszyć swoją komunikację, 
reagować na nowe możliwości szybciej i generować 
większe zyski dla Twojej firmy.

W starszych systemach telefonicznych często wys-
tępują przerwy w działaniu, zakłócając operacje i 
wpływając na zyski. Wiele z nich także wymaga ciągłej 
konserwacji, aby utrzymać je sprawnymi, zwiększając 
koszty IT i powodując frustrację zespołów technicznych. 

Aby sprostać temu wyzwaniu Cloudya jest zbudowana 
na w pełni redudantnej architekturze. Z dostępem do 
wsparcia ekspertów 24/7 Cloudya także pomaga kon-
tynuować efektywną pracę przez cały czas.

WYZWANIE 2 

Ograniczona komunikacja z pracownikami poza biurem.

WYZWANIE 3

Częste zakłócenia w istotnych usługach komunikacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki 
Cloudya może pomóc w pokonaniu wyzwań komunikacy-
jnych i zmaksymalizować Twój sukces prosimy o kontakt z 
office.at@nfon.com lub odwiedź stronę nfon.com.
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O NFON GmbH.

NFON GmbH, z siedzibą w St. Pölten, jest firmą córką NFON AG. NFON AG z główną siedzibą w München jest jedynym 
ogólnoeuropejskim dostawcą usług Cloud PBX, który obsługuje ponad 15 000 firm w 13 krajach europejskich. NFON 
z systemem Cloudya oferuje proste, niezależne i niezawodne rozwiązanie do nowoczesnej komunikacji biznesowej w 
chmurze. Dalsze rozwiązania klasy premium i branżowe uzupełniają portfolio w dziedzinie komunikacji w chmurze. Nas-
ze  intuicyjne rozwiązania komunikacyjne pozwalają europejskim przedsiębiorstwom stopniowo usprawniać pracę każ-
dego kolejnego dnia. NFON to nowa wolność w komunikacji biznesowej.


