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FUZE 

• Fuze aramalar özelliği daha kaliteli görüntülü arama deneyimi ekran paylaşımı ile 

görsel arama deneyiminizi üst düzeyde tutmaktadır. 

• 110’dan fazla ülkede kullanıldığından herkesle iletişim kurmanızı kolay hale 

getirmektedir. 

• Tüm işletim sistemlerinin yanı sıra Google Takvim, Microsoft Outlook gibi ek 3. Parti 

uygulamalar ile uyumlu çalışmaktadır. 

 

ARAMALAR 

TOPLANTILAR 

 

• Fuze Desktop, Fuze Web veya Fuze Mobile'da, katılımcılar kolayca giriş ve çıkış 

yapabilir, gerçek zamanlı bilgileri ve  istatistiklerini görüntüleyebilir. 

• 90 güne kadar istatistik için gerçek zamanlı veriler sağlayan Fuze View ile gerçek 

zamanlı görünürlüğünü artırın veya Fuze Discover'in 2 yıla kadar veri için analizleri ve 

trend analiz araçlarını kullanabilirsiniz. 

İLETİŞİM MERKEZİ 

 

• 1: 1 ve masaüstü, mobil ve web üzerinden grup mesajları ile iş arkadaşlarınızın ve dış 

tarafların gruplarını hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz. 

•  Kullanıcılar, grubun paylaşılan notlarında resim, belge gönderebilir ve sonraki 

adımları ve yapılacakları takip edebilir. 

• Arama ve toplantı etkinliğinize ve Google veya Microsoft Outlook takvim 

etkinliklerinize göre ne zaman müsait olduğunuzu iş arkadaşlarınıza bildirin. 



GOOGLE HANGOUTS 

• Bire bir görüşme veya tüm ekiple grup sohbetleri yapabilirsiniz.

• Emoji'ler, fotoğraflar, GIF'ler ve haritalarla kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz.

• Sohbetlerinizi cihazlarınız arasında senkronize edebilir ve nerede olursanız olun

görüşmeye yapabilirsiniz.

MESAJLAŞMA 

VİDEO 

• Android veya iOS cihazlarınızdan ya da masaüstü bilgisayarınızdan görüşmeler

yapabilirsiniz.

• Diğer Hangouts kullanıcılarıyla tamamen ücretsiz görüşmeler yapabilirsiniz.

• ABD ve Kanada'da neredeyse tüm telefon numaralarını ücretsiz arayabilir ve son

derece düşük ücretlerle uluslararası aramalar yapabilirsiniz*

SES 

• Herhangi bir görüşmeyi tek dokunuşla ücretsiz bir video görüşmesi yapabilirsiniz.

• Tek bir kişiyle konuşabilir veya en çok 10 arkadaşınızı grup sohbetine davet

edebilirsiniz.

• Çizim veya Efektler gibi uygulamaları Hangousts üzerinde kullanabilirsiniz.

• Yalnızca masaüstü sürümünde video konferans yapabilirsiniz.
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GO TO MEETING 

• Masaüstü, akıllı telefon veya tablet ekranınızı her yerden hızlı ve güvenli bir şekilde 

paylaşın. 

Ekran Paylaşımı 
Konferans Görüşme 
• Zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan Entegre IP Üzerinden Ses 

konferans görüşmeleri yapabilirsiniz. 
Video Konferans 

• Yüz yüze HD video konferans ile toplantının dinamiklerini değiştirin. 

Mobil Konferans 
• Hemen mobil cihazınızdan çevrimiçi bir toplantı başlatın ve devam edin. 

Toplantı Kaydı ve Transkripsiyon 
• Toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak kaydedebilirsiniz, notlar alabilirsiniz, eylem 

öğelerini işaretleyebilir ve toplantıdan sonra paylaşabilirsiniz. 
Konferans Salonu ve Ekipmanları 

• Profesyonel, kullanıcı dostu görüntülü konferans yazılımı ile donatılmış basit bir kite 

sahiptir. 



 

MİCROSOFT TEAMS 

• Ekipler ( Ortak Çalışma Grupları) oluşturabilirsiniz. 

• Sohbet ekranını kullanabilir ve ortak çalışmalarınız üzerinde tartışabilirsiniz. 

• Geliştirdiğiniz içeriklerde beğenileri, @bahsetmeleri ve yanıtları tek bir dokunuşla 

görebilirsiniz. 

• Dosyaları aynı anda güvenle düzenleyebilir, notlar, web siteleri ve uygulamaları 

ekleyebilirsiniz. 

 

İÇERİK YÖNETİMİ 

 

SOHBET VE TOPLANTI 

VİDEO WEB SEMİNERLERİ 

 

• Görüşünüzü ve karakterinizi paylabilirsiniz. Grup sohbetinde veya bire bir mesajlarda 

gif, çıkartma ve emoji gönderebilirsiniz. 

• Bir düğme dokunuşuyla grup sohbetinden görüntülü konferansa anında geçiş 

yapabilirsiniz. 

•  10 veya 10.000 kişiden oluşan ekipler kaç farklı yerde bulunduklarından bağımsız 

olarak tek noktada buluşabilir. 

• Konferans aramalarında stresi ortadan kaldırmak için Teams arama, Telefon Sistemi, 

Arama Planı veya Doğrudan Yönlendirme özelliklerini kullanabilirsiniz. 

• Teams’de Word belgelerine, PowerPoint ve Excel dosyalarına gerçek zamanlı olarak 
erişebilir, bunları paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. 

  

 



 

SKYPE 

• Skype'ı kullanarak dünyanın her yerindeki sabit hatlara ve mobil telefonlara çok 

düşük tarifelerle çağrı yapabilirsiniz. 

• Skype üzerinden başka bir ülke veya bölgede yerel bir telefon numarası edinebilir 

ve çağrıları yanıtlayabilirsiniz. 

• Şimdi çağrı tepkileriyle sunulan HD görüntülü bire bir veya grup görüşmesi 

deneyimini yaşayabilirsiniz. 

• Sesli veya görüntülü çağrı sırasında konuşulanları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. 

• Çağrı sırasında sunumlardan tatil fotoğraflarına her şeyi paylaşabilirsiniz. 

• Skype çağrılarında sevdiklerinizle yaşadığınız özel anları veya çalışma 

arkadaşlarınızla yaptığınız önemli toplantıları kaydedebilirsiniz. Kayıtlarınızı 30 güne 

kadar depolanır. 

 

 

TOPLANTI / MESAJLAŞMA / VİDEO KONFERANS 

 



 

ZOOM 

• Herhangi bir cihazda başlamayı, katılmayı ve ortak çalışmayı kolaylaştıran toplantı 

özellikleri mevcuttur. 

• Zoom Meetings, takvim sisteminizle senkronize edilir ve masaüstü ve mobil 

cihazlardan kurumsal düzeyde video konferansı sunar. 

• Sohbetlerinizi cihazlarınız arasında senkronize edebilir ve nerede olursanız olun 

görüşmeye yapabilirsiniz. 

 

TOPLANTI / MESAJLAŞMA 

 
ÇALIŞMA ODALARI 

 

• En fazla 100 canlı video panelisti web kameralarını paylaşabilir ve kitleyle etkileşime 

girebilir. 

• Facebook Live ve YouTube entegrasyonlarıyla sosyal kanallarda yayın yapabilirsiniz. 

• Kayıt için katılımcılar, katılımcılar, oylama, katılımcı katılımı ve Soru-Cevap raporları 

alın. 

• Planlama, prova ve canlı destek dahil ekibi yardımıyla büyük ölçekli etkinliklere ev 

sahipliği yapabilirsiniz. 

 

VİDEO WEB SEMİNERLERİ 

 

• Masaüstü, mobil ve oda sistemlerinde yüksek kalitede video görüşmeleri 

yapabilirsiniz. 

• Hem video hem de sesle toplantılara hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. 

• Tek bir düğmeyle kablosuz içerik paylaşımı yapabilirisiniz. 

• Office 365, Google Takvim veya Exchange ile kolayca oda rezervasyonu yapabilirsiniz. 
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