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  Profesjonalne usługi VoIP 

Tanie rozmowy, połączenia grupowe, wirtualne faksy, przekierowanie 
połączeń, numery skrócone i wiele innych w ramach usług VoIP

Sprawna i wydajna komunikacja między pracownikami to klucz do sukcesu firmy. Dlatego warto 

zainteresować się usługami, które mogą korzystnie wpłynąć na ten obszar działania przedsiębiorstwa. 

Skorzystaj z usług oferowanych przez Atmana – usprawnij firmę dzięki ułatwieniu komunikacji pracow- 

nikom i klientom. 

 
 
 

Atman Wirtualna Centrala 
 

Postaw na profesjonalną komunikację 
telefoniczną w firmie – korzystaj z wirtualnej 
centrali  
 

Atman Wirtualna Centrala to udoskonalona forma 

tradycyjnej centrali telefonicznej, która pozwala na 

efektywne zarządzanie komunikacją głosową.  

 

Usługa charakteryzuje się szerokim zakresem dostęp- 

nych funkcji, jak:  

 

 Grupy wywoławcze – połączenie kilku numerów  

w grupę, prezentujących się jednym, wspólnym 

numerem grupy 

 Grupy przejmowania – przechwytywanie rozmów 

kierowanych do innych członków grupy 

 Centreks – włączenie prostej zapowiedzi głosowej, 

korzystanie z numerów skróconych 

 Provisioning – konfiguracja parametrów aparatów 

telefonicznych 

 Poczta głosowa – wgranie pliku z wiadomością powitalną 

 Przekierowanie połączeń – przekierowanie połączenia na określony numer telefonu 
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 Oszczędność pieniędzy – brak wydatku na fizyczną centralę 

 Oszczędność czasu 

 Wygoda – szereg funkcji usprawniających pracę 

 Prosty i intuicyjny panel zarządzania usługą 

 
 

Atman SIP Trunk 
 

Realizuj połączenia telefoniczne w firmie za pośrednictwem sieci IP 
 

Korzystając z usługi Atman SIP Trunk, tradycyjne łącze telefoniczne wzbogacasz o zalety telefonii internetowej. 

Dzięki temu bez konieczności wymiany sprzętu oszczędzasz na utrzymaniu numerów i na kosztach rozmów oraz 

zwiększasz liczbę jednocześnie realizowanych połączeń. 

 

  

 Redukcja dotychczas ponoszonych kosztów 

 Możliwość przydzielenia numeracji z puli Atmana lub przeniesionej od innego operatora 

 Możliwość korzystania z numeracji pochodzącej z wielu stref numeracyjnych w jednym miejscu 

 Brak opłat za połączenia wewnątrz firmy  

 Małe wymagania techniczne  

 Obsługa wielu numerów na jednym koncie SIP 

 
 

Atman eFax  
 

Nie kupuj drogiego urządzenia. Wysyłaj i odbieraj faksy z Internetu – wygodnie, tanio  
i ekologicznie 

 
Usługa Atman eFax (fax2web i web2fax) w pełni zastępuje tradycyjny faks. Faks internetowy umożliwia zarówno 

wysyłanie, jak i odbieranie dokumentów w formacie PDF. 

 

 

 

 

 Prosty i intuicyjny panel do zarządzania usługą  

 Oszczędność pieniędzy – bez wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych czy fizycznych 

urządzeń, ich modernizację, utrzymanie, serwis i zasilanie  

 Możliwość wysyłania i odbierania faksów z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu  

 Pełna archiwizacja wysłanych i odebranych faksów w panelu  

 Drukowanie tylko niezbędnych dokumentów 

Korzyści 

Korzyści 

Korzyści 
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Atman Telekonferencja 
 

Organizuj konferencje biznesowe lub pracę grupową z osobami, 
które dzięki temu niekoniecznie muszą być w biurze 
 
Atman Telekonferencje pozwala na komunikację wielu osób w tym samym 

czasie – umożliwia zakładanie pokoi do grupowych rozmów telefonicznych 

niezależnie od tego, gdzie obecnie przebywają.  

Wystarczy, że wszystkie osoby, z którymi chcemy coś omówić, wybiorą ten 

sam numer przypisany do wirtualnej sali konferencyjnej i wprowadzą kod PIN 

konferencji, do której chcą się przyłączyć. 

 

  
 

 

 Prosty i intuicyjny panel do zarządzania usługą  

 Nieograniczona liczba osób mogących wziąć udział w telekonferencji  

 Redukcja kosztów związanych np. z dojazdem, wynajęciem noclegu czy sali konferencyjnej  

 Szybka i sprawna komunikacja z wieloma osobami  

 

 

Zapraszamy do kontaktu  
 
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.atman.pl, a także pisząc na adres info@atman.pl lub 

dzwoniąc pod numer 22 51 56 100. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 7.2019. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Korzyści 

 ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa 

transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej 

powierzchni 13 600 m2. 

Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do 

Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora 

finansowego, handlowego i przemysłowego. 
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