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EVDEN ÇALIŞIRKEN

GELECEĞE BAĞLANIN

Rainbow iş iletişimi 

çözümleri insanları, 

makineleri ve süreçleri 

birbirine bağlayan, ses 

ve görüntü 

teknolojileriyle kullanıcı 

dostu işbirliği araçları 

sunar.

Rainbow kurumsal bulut santral çözümü, 

şirketlere tüm cihazlar için kullanımı kolay bir 

telefon sistemi, anlık mesajlaşma, dosya 

paylaşımı ve video konferans çözümü sunar.

Covid-19 nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan şirket çalışanlarınız ofiste çalışır gibi tüm 

telefon çağrılarına cevap verebilirler, aktarabilirler ve müşterileri ofis santral hatlarını 

kullanarak arayabilirler. Firmanızın çalışanları ofiste yada evden çalışırken akıllı telefonları 

yada bilgisayarlarını kullanarak Alcatel-Lucent Rainbow üzerinden telefon görüşmelerini 

kolaylıkla HD ses kalitesinde yapabilirler.

Tüm Rainbow kullanıcıları bilgisayar yada akıllı telefonları üzerinden yazılı mesaj 

gönderebilmeleri sayesinde birbirleriyle hızlı ve güvenli iletişim kurabilirler. Firmanıza özel 

kapalı devre güvenli bir anlık mesajlaşma alt yapısı sağlar.

Anlık mesajlaşmanın yanında firma çalışanları kolaylıkla dosya paylaşımı yapabilecekleri gibi 

bilgisayar ekranlarını paylaşarak birlikte çalışma koşullarını Rainbow kullanıcılarına sağlar. Bu 

sayede firmanızın tüm çalışanları aynı toplantı odasındaymış gibi çalışmalarına Rainbow imkan 

sağlar.

Müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile daha kaliteli video konferans toplantılar yaparak işinizi 

verimli bir şekilde büyütebilirsiniz. Rainbow ile video konferans toplantılarının kullanımı 

oldukça kolay olup; kullanıcılar sadece akıllı telefonları veya web tarayıcısına ihtiyaç 

duyar. Müşterileri ve tedarikçileri e-posta ile davet edebilirsiniz. Misafir katılımcılar mobil veya 

web tarayıcılarından iki tıklama ile konferansa katılabilirler. Rainbow için hesap oluşturmasına 

gerek yoktur. Güvenlik duvarı ayar değişikliğine ihtiyaç duyulmaz. HD ses ve görüntü 

kalitesinde 50 katılımcı aynı video konferans toplantısında Rainbow ile biraraya gelebilirler.



Covid-19 nedeniyle evden 

çalışmak zorunda kalan şirket 

çalışanlarınız Jabra ürünleri ile 

ofis ortamındaki gibi 

çalışabilirler.

Jabra USB Kulaklıklar ile gürültü 

filtreleme özellikli mikrofonlar 

ve HD ses kalitesi sayesinde 

görüşmelerinizi pürüzsüz net bir 

şekilde yapabilirsiniz. Evden 

çalışırken arka plandaki dikkat 

dağıtan ortam gürültülerini 

filtreleyip kurumsal seviyede 

konferans görüşmeler yapmanıza 

olanak sağlar. Kablolu ve 

kablosuz kulaklık seçenekleri 

çalışırken kullanıcısına hareket 

özgürlüğüde sağlar.

www.vodanet.com.tr



EVOLVE2 65
• Kaliteli Telefon Görüşmeleri
• Yüksek Seviyede Ses Yalıtımı
• Üst Düzey Müzik Performansı
• Entegre Meşguliyet Işığı
• Günlerce Dayanan Batarya

İŞİNİZE ODAKLANMANIZI SAĞLAR
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VİDEO KONFERANS

Ülkemizde Mart 2020 tarihi itibarı ile girdiğimiz 

zorlu Pandemi sürecinde tüm çalışanlar 

evlerinden çalışmaya mecbur kalırken bulut 

tabanlı video konferans uygulamaları en çok 

kullanılan araçlar olmuştur.

Hızlanan internet ve düşük yatırım maliyeti ile devreye alınabilen video konferans uygulamaları 

Pandemi döneminde işlerimizin devamlılığını sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Zoom, Microsoft Teams, Alcatel-Lucent Rainbow ve Cisco Webex gibi popüler uygulamalar çalışma 

hayatımızın tam ortasına girmiş durumdadır. Konferans görüşmelerde HD görüntü ve ses kalitesinin 

standart olduğu bir dönemde katılımcılarda bu yüksek çözünürlükleri desteleyen donanımlarda 

standart hale gelmektedir.

Notebook kamerası yerine daha geniş görüş açısına sahip, düşük aydınlatmalı karanlık ortamlarda 

dahi aydınlık ve mükemmel net görüntü kalitesi sağlayan USB Video Konferans kameralar daha 

verimli konferans görüşmeler yapmanıza olanak sağlar.

Ayrıca üstün ses kalitesi için tercih edilen Jabra marka kablolu ve kablosuz kulaklıklar sayesinde 

video konferans görüşmelerinin her anını anlaşılır ve daha verimli yapılmasını sağlar. Jabra Speak 

serisi mikrofonlu hoparlörler de konferans görüşmelerin yüksek ses kalitesine destek yardımcı 

olmaktadır.
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VİDEO KONFERANS
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Uzaktan çalışan kişilerle ayrı ayrı olarak her günün başında 10-15 dakikalık 
kısa bir görüntülü görüşme gerçekleştirin. Büyük bir ekip yönetiyorsanız, 
tüm ekiple 20 dakikalık bir başlangıç konuşması yapın. Günlük iletişimi 
devam ettirmekle kalmaz aynı zamanda her iş gününün başladığını gösterir 
ve bir çalışma zihniyeti aşılayabilirsiniz.

Güven ve eşitlik hissi oluşturmak için grup içi veya grup dışı dinamikleri 
kaldırarak ekibinizdeki iletişim davranışlarını belirleyin. Şirketiniz size 

gerekli araçları sağlamıştır, ancak en iyi uygulama ve kullanım beklentilerini 
bir yönetici belirlemelidir.

Paylaşılan ekip dosyalarının ve klasörlerinin tüm uzak çalışanlar için 
erişilebilir olduğundan ve çalışan belgelerin her zaman güncel olduğundan 
emin olun. Bulut tabanlı dosyalara ilişkin bağlantılar paylaşmak, herkesin en 
son sürümde çalışmasını sağlar.

Takviminizi ve kullanılabilirliğinizi paylaşın böylece insanlar 
programınıza ve size ne zaman ulaşıp ulaşamayacaklarına 

ilişkin bilgi sahibi olurlar.
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