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Jak inteligentna platforma do 
komunikacji w chmurze może 
przyczynić się do rozwoju 
Twojej firmy.

Nowa wolność w komunikacji biznesowej.
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Każdego dnia, w każdej minucie polegasz na swoich systemach 

komunikacyjnych. Dopóki Twoi pracownicy mogą pozostawać w 

kontakcie, dopóty możesz terminowo realizować projekty, oferować 

klientom wyjątkowe wrażenia i pilnować, aby wszystko chodziło jak 

w zegarku.

Niewłaściwy system komunikacyjny może jednak stanąć na drodze 

Twojej firmie. Na przykład będzie trudno skontaktować się ze 

współpracownikami pracującymi poza biurem, a to będzie miało 

wpływ na Twoją wydajność. Mogą też pojawić się trudności z 

wdrożeniem, utrzymaniem i użytkowaniem telefonów, co zwiększy 

obciążenie pracą i frustrację.

Aby pokonać te wszystkie problemy, potrzebny jest jeden numer 

do kontaktu z pracownikami bez względu na to, gdzie pracują 

i jakiego urządzenia używają. Potrzebne są też narzędzia 

komunikacyjne, które są proste w obsłudze i utrzymaniu i zawsze 

dostępne, kiedy ich potrzebujesz. To właśnie nazywamy wolnością 

w komunikacji biznesowej.

W tym krótkim artykule przyjrzymy się, jak unowocześnienie 

systemu komunikacyjnego może uwolnić komunikację, obniżyć 

koszty operacyjne i przyczynić się do sukcesu Twojej firmy. 

Wybierz właściwe 
narzędzia komunikacyjne 
dla Twojej firmy.
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Czy Twój system komunikacyjny ułatwia 
kontaktowanie się ze współpracownikami  
i klientami zawsze i wszędzie?

Korzystając z kilku numerów telefonów, skrzynek odbiorczych 

i narzędzi komunikacyjnych, Twoi pracownicy mogą mieć 

opóźnienia i przegapić ważne połączenia i wiadomości.

Aby poprawić taki stan rzeczy, potrzebny jest łatwy sposób 

utrzymywania kontaktu – czyli jeden numer telefonu i skrzynka 

odbiorcza dla każdego pracownika. W ten sposób Twoje połączenie 

zostanie przekierowane do pracownika bez względu na to, czy będzie 

w biurze, w domu, czy gdzieś w drodze, mając przy sobie urządzenie 

mobilne.

Najlepsze rozwiązania komunikacyjne dają wszystkie te możliwości. 

Dla Ciebie oznacza to możliwość szybszego kontaktowania się z 

pracownikami, maksymalnego zwiększenia wydajności, a także 

zadowolenia klientów.

Czy zarządzanie i wsparcie Twoich narzędzi 
komunikacyjnych jest proste?

Wdrożenie i utrzymanie systemów telefonicznych może być trudne 

i kosztowne. To kłopot dla Twoich techników, którzy nieraz ślęczą w 

biurze wieczorami i w weekendy.

Aby wszystkim żyło się lepiej, potrzebne są narzędzia 

komunikacyjne, które nie tylko łatwo wdrożyć, ale też zapewniają 

proste zarządzanie i wsparcie na bieżąco.

W taki profil wpisują się najlepsze rozwiązania komunikacyjne, które 

zmniejszają frustrację i stres personelu technicznego. Redukują 

fizyczną infrastrukturę, którą trzeba zarządzać. Ponadto oferują 

proste narzędzia do dodawania użytkowników i zarządzania nimi, 

co całościowo przyspiesza i ułatwia kontakty.

Czy Twoi pracownicy mogą 
łatwo się komunikować?

Aby zapewnić łatwą komunikację, upewnij się, że Twoje rozwiązanie oferuje:

Prostą i satysfakcjonującą obsługę 
od strony użytkownika, czyli

Jeden numer telefonu i skrzynka 

odbiorcza na pracownika

Przekierowywanie połączeń 

pomiędzy użytkownikami  

i urządzeniami jednym dotknięciem

Pełną kontrolę nad preferowanym 

sposobem kontaktu (telefon w 

biurze, w domu lub komórkowy) za 

naciśnięciem przycisku 

Większą koncentrację na 
kluczowych zadaniach, czyli

Intuicyjny interfejs użytkownika  

i proste funkcje komunikacyjne

Rozpoznawanie i wskazywanie 

dostępności użytkownika

Narzędzia do priorytetowego 

traktowania ważnych połączeń  

i odsyłania mniej ważnych na 

pocztę głosową

Szybkie i łatwe wdrożenie  
i konfigurację, czyli

Wdrożenie typu plug-and-play 

równolegle do dotychczasowej 

infrastruktury telefonicznej

Bezobsługową i automatyczną 

konfigurację sprzętu
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Czy Twoja komunikacja jest 
niezależna?

Czy Twoi pracownicy mogą komunikować się 
szybko bez względu na miejsce pracy?

W przypadku starszych rozwiązań komunikacyjnych z Twoimi 

pracownikami można kontaktować się tylko w biurze. To oznacza 

wydłużenie czasu reakcji, przez co Twoja firma staje się mniej 

komunikatywna i mniej wydajna. Aby pokonać tę trudność, 

potrzebne jest nowoczesne, skoordynowane rozwiązanie 

komunikacyjne, które pozwala na szybkie interakcje pomiędzy 

pracownikami bez względu na miejsce wykonywania pracy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoi pracownicy będą mogli 

używać swoich telefonów, urządzeń mobilnych lub przeglądarek 

internetowych, aby pozostawać w kontakcie w biurze, w domu 

i w drodze. To oznacza możliwość przyspieszenia komunikacji, 

szybszego reagowania na nowe możliwości i generowania 

większych przychodów dla Twojej firmy.

Czy możesz zapewnić łączność pracownikom 
wykonującym pracę zdalną lub z domu w sposób 
opłacalny?

Zapewnienie usług komunikacyjnych pracownikom wykonującym 

pracę zdalną lub w domu może być kosztowne i skomplikowane. 

W większości przypadków niezbędny jest dodatkowy telefon 

stacjonarny i trzeba się też zająć dodatkowymi czynnościami 

administracyjnymi, a to oznacza kolejne koszty.

Aby zwiększyć opłacalność takiej pracy, musisz podłączyć zdalnych 

pracowników w szybki i prosty sposób bez dodatkowego sprzętu.

Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie komunikacyjne daje taką 

możliwość. Pracownicy mają dostęp do korporacyjnych funkcji 

komunikacyjnych ze swojego urządzenia mobilnego lub komputera 

stacjonarnego, dzięki czemu nie musisz wydawać pieniędzy na 

kolejne telefony stacjonarne. Możesz też zaoferować swojemu 

personelowi elastyczną organizację czasu pracy. I zapewnić 

możliwość kontaktu z pracownikami w każdym momencie bez 

względu na aktualne miejsca wykonywania pracy. 

Aby zapewnić prawdziwie niezależną komunikację, upewnij się, że Twoje rozwiązanie oferuje:

Całkowitą niezależność od 
urządzeń, czyli

Natywne aplikacje dla systemów 

Android, iOS, macOS i Windows

Wykonywanie połączeń z 

dowolnego urządzenia, m.in. 

telefonu w biurze, telefonu w domu, 

służbowego lub prywatnego 

telefonu komórkowego

Całkowitą niezależność od miejsca, 
czyli

Dostęp do kont użytkowników 

z dowolnego urządzenia 

podłączonego do Internetu 

(aplikacja lub przeglądarka 

internetowa)

Możliwość pozostania w kontakcie 

przez Wi-Fi, sieć danych 4G lub 

nawet telefonię komórkową

Niezależność od tradycyjnych 

telefonów w biurze i w domu, które 

dotychczas oznaczały przywiązanie 

do konkretnego miejsca pracy

Większą niezależność adminów 
dzięki

Mniejsze obciążenie pracą dzięki 

dostępowi do kont w przeglądarce 

internetowej

Możliwości wsparcia firmy  

i użytkowników zawsze i wszędzie
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Czy Twoja telefonia jest 
niezawodna?

Czy Twoje narzędzia komunikacyjne są zawsze 
sprawne i stanowią wsparcie dla Twojej firmy?

Zbyt często zdarza się, że starsze systemy telefoniczne zawodzą, 

zakłócając działalność operacyjną i wpływając na przychody. 

Wiele z nich wymaga też stałej konserwacji, aby tylko działały, co 

podnosi koszty IT i wywołuje frustrację zespołów technicznych.

Aby poprawić taką sytuację, potrzebne jest rozwiązanie 

komunikacyjne zbudowane na w pełni redundantnej architekturze. 

Potrzebne jest też świetne wsparcie techniczne z szybkim dostępem 

do ekspertów, którzy będą potrafili odpowiedzieć na Twoje pytania 

i zapewnić optymalizację Twojego rozwiązania.

Tak się dzieje w przypadku najlepszych dostępnych obecnie 

rozwiązań komunikacyjnych, które wykorzystują redundantną 

infrastrukturę i połączenia sieciowe do wyeliminowania 

pojedynczych punktów awarii. Ponadto, mając do dyspozycji 

całodobowe wsparcie ze strony ekspertów, Twoi pracownicy będą 

mogli nadal pracować sprawnie i wydajnie na rzecz Twojej firmy.

Czy Twoje rozwiązanie komunikacyjne spełnia 
wymogi prawne?

Wiele systemów komunikacyjnych przechowuje dane w 

niechronionych serwerowniach lub w centrach danych w 

chmurze zlokalizowanych za granicą. To oznacza, że trudno jest 

przestrzegać przepisów w zakresie przechowywania danych, 

zwłaszcza w przypadku gdy informacje muszą na przykład 

pozostawać na terenie Unii Europejskiej. 

Aby uprościć kwestię przestrzegania przepisów, Twoje rozwiązanie 

komunikacyjne musi przechowywać dane w centrach danych w 

UE, które są zgodne z wszystkimi przepisami.

To właśnie dają dzisiejsze rozwiązania komunikacyjne najwyższej 

klasy. W rezultacie masz pewność, że przestrzegasz unijnych zasad 

dotyczących przechowywania danych i zarządzania nimi, co 

zmniejsza ryzyko kar ustawowych i utraty dobrego imienia.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Wiele starszych rozwiązań komunikacyjnych przechowuje dane 

w niechronionych środowiskach: w serwerowni lub w chmurze. 

To rodzi oczywiste zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą 

skutkować naruszeniem ochrony danych, utratą dobrego imienia  

i karami ustawowymi.

Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, najlepsze nowoczesne 

rozwiązania oferują kompleksową ochronę danych. Mają też 

wbudowane kontrole i bilanse takie jak audyty przeprowadzane 

przez zaufanych zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Aby zapewnić niezawodną komunikację, upewnij się, że Twoje rozwiązanie oferuje:

Wysoką niezawodność dla usług 
głosowych w oparciu o

W pełni redundantną infrastrukturę, 

która działa poniżej 50% swojej 

wydajności w przypadku pracy 

awaryjnej w czasie rzeczywistym

Redundantną infrastrukturę do 

routingu i połączenia z wieloma 

usługodawcami i punktami 

wymiany ruchu internetowego

Redundantne centra danych (w 

różnych lokalizacjach) zapewniające 

dostępność w razie zakłóceń w 

danej lokalizacji 

Doskonałą jakość połączeń 
głosowych, dzięki

Kompleksowemu wewnętrznemu 

zarządzaniu usługami 

Regularnym kontrolom jakości 

przeprowadzanym przez 

niezależnych audytorów

Kompleksowe bezpieczeństwo 
danych dzięki

Architekturze zaprojektowanej z 

myślą o bezpieczeństwie

Ścisłej kontroli bez ryzyka 

niezamierzonego udostępnienia 

danych osobom trzecim
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Cloudya to inteligentna platforma do komunikacji w chmurze, dzięki 
której zerwiesz łańcuchy tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych. 
Ten niezawodny partner biznesowy oferuje uproszczone połączenia 
głosowe, łatwe prowadzenie wideokonferencji oraz płynną integrację z 
narzędziami CRM i do współpracy. 

Nowa wolność w 
komunikacji biznesowej

Więcej informacji o tym, jak Cloudya pomoże Ci pokonać 
trudności komunikacyjne i w maksymalnym stopniu zwiększyć 
powodzenie, można uzyskać na stronie internetowej nfon.com

Uwolnij swoją  

komunikację biznesową  

z Cloudya.

Łatwa w użyciu, niezawodna 

i niezależna inteligentna 

platforma do komunikacji w 

chmurze od firmy NFON.

Łatwość

Intuicyjny dostęp do zaawansowanych 

funkcji głosowych, jeden login i hasło 

oraz dedykowany numer telefonu do 

kontaktowania się ze współpracownikami 

z dowolnego urządzenia, w dowolnym 

miejscu na świecie

Niezależność

Z dowolnego urządzenia, w dowolnym 

miejscu na świecie m.in. z telefonu 

komórkowego, telefonu w biurze, telefonu 

w domu lub z dowolnej przeglądarki 

internetowej lub urządzenia podłączonego 

do Internetu

Niezawodność

W pełni redundantna architektura 

(w tym redundantne centra danych 

rozproszone na terenie UE), kompleksowe 

bezpieczeństwo i usługi głosowe 

projektowane i zarządzane we własnej 

firmie

Więcej osób pracujących zdalnie. Więcej zespołów pracujących 

w rozproszeniu. Więcej pilnych potrzeb komunikacyjnych. W 

obliczu tych wyzwań starsze rozwiązania ledwo nadążają, co ma 

niekorzystny wpływ na powodzenie Twojej firmy.

Dobra wiadomość jest taka, że najlepsze nowoczesne rozwiązania 

komunikacyjne pozwolą Ci wrócić do gry. Możesz przypisać tylko 

jeden numer telefonu i jedną skrzynkę odbiorczą do każdego 

pracownika, aby uprościć i przyspieszyć komunikację. Bez 

względu na miejsce wykonywania pracy będą mogli odpowiadać 

od razu i zapewniać jeszcze większą wartość dla Twojej firmy.

Ponadto, wiodące rozwiązania komunikacyjne upraszczają 

wdrożenie i zarządzanie, dzięki czemu oszczędzisz na czasie 

i kosztach. A dzięki pełnej redundancji i kompleksowemu 

bezpieczeństwu możesz mieć pewność, że Twoje krytyczne 

narzędzia komunikacyjne nigdy Cię nie zawiodą.
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