PlanetCloud Meetings with Dolby Voice
Collaborate with video, audio and web conferencing from anywhere
on any device

แพลนเน็ตคลาวด มีตติ้ง แพลตฟอรมการประชุมที่ ไดรับการยอมรับจากองคกรชั้นนำ ทำใหการจัดประชุมของคุณเปนเรื1องงาย
ทุกๆคนสามารถ ใชเครื1องมือที่ผสมผสานกับเครื1องมือตารางปฏิทินตางๆ ทำการนัดหมายการประชุมไดทันที
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมดวยคุณภาพเสียงที่ ใสและคมชัดโดย Dolby Voice
Easily connect and manage your meetings from
anywhere, using any device

A virtual meeting that feels as natural
as meeting in person

(เชื1อมตอและจัดการหองประชุมไดอยางงายดาย ผานอุปกรณทุกชนิด)
เริ่มตนการประชุมงายๆ เพียงสัมผัสแคครั้งเดียว จากอุปกรณใดก็ ได
ที่คุณตองการในระบบ (iOS, Android, Mac, Windows) ไมวาคุณ
จะอยูที่สำนักงานของคุณ หรือกำลังเดินทาง คุณก็สามารถสรางหองประชุม
หรือเขารวมหองประชุมไดทันที ไมมีสะดุด.

(หองประชุมเสมือนที่ ใหความรูสึกเหมือนไดทำการประชุม ณ สถานที่เดียวกัน)
สัมผัมประสบการณการประชุม ดวยวิดีโอคุณภาพระดับ HD ที่ทำใหคุณรูสึก
เหมือนอยู ในหองประชุมเดียวกันถึงแมวาคุณกำลังเชื1อมตอจากที่หางไกลแค ไหน
ก็ตามก็ยังสามารถรูสึกถึงการโตตอบการประชุมอยางเปนธรรมชาติ และตัดเสียง
รบกวนรอบขางดวยคุณภาพเสียงใสและคมชัดโดยเทคโนโลยี Dolby Voice
การประชุมบน PlanetCloud Meetings จะชวยใหคุณลดคาใชจาย
ในการเดินทาง ในขณะที่คุณสามารถติดตอกับเพื1อนรวมงาน, พารทเนอร
และลูกคาดวยหองประชุมเสมือนจริงแบบ เรียลไทม

Increase collaboration and productivity
in the workplace
(เพิ่มผลลัพธการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน)
เพลิดเพลินไปกับการทำงานรวมกันไดจากแอพพลิเคชั่นมาตรฐานสากล
ที่กำลังใชอยู รวมถึงการรองรับการเชื1อมตอกับ Google, Microsoft,
Facebook, Atlassian และ Slack สามารถแบงปนสื1อนำเสนอตางๆ
จากหนาจอผูเขารวมประชุมดวยคุณภาพระดับ HD ไดอยางงายดาย,
มี Remote desktop Control , สามารถเขียน Whiteboard และยังมี
Meeting Chat เพื1อเปนอีกหนึ่งชองทางสำหรับการสื1อสารในหองประชุม.
มีระบบบันทึกการประชุม เก็บไวบนคลาวดแบบไมจำกัดพื้นที่

KEY FEATURES
One-click scheduling

Download-free meetings

ดวยการคลิกเพียงครั้งเดียวคุณสามารถเริ่มตนจัดการประชุม บนปฏิทิน
Google หรือ Microsoft, Outlook และสามารถเชิญผูคนเขาประชุม
โดยไมจำเปนตองใสรหัส PIN, Conference ID และ Password

สามารถเขารวมการประชุมผานเบราวเซอรของคุณไดโดยไมจำเปนตองดาวนโหลด
และติดตั้งแอปพลิเคชั่น. ทำใหงายตอการจักการประชุมกับพารทเนอร, ลูกคา
หรือบุคคลภายนอกอื1นๆที่ ไมเคยใชงานมากอน

Meet on any device

Join from conference room systems

สามารถเขารวมการประชุมไดทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ ทำใหไมตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางมาเขาประชุม แตสามารถรวมประชุมผานระบบประชุมทางไกล
ชวยใหองคกรของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดงบประมาณในการทำงาน

เชื1อมตอกับอุปกรณปลายทางประชุมทางไกล และระบบหองประชุมตาง ๆ
ที่ ใชมาตรฐานสากล H.323 หรือ SIP (Polycom, Cisco, Lifesize, etc.)
เขากับ PlanetCloud Meeting ไดอยางรวดเร็ว เพียงแคสัมผัสครั้งเดียว

HD video and content sharing

Command center analytics

แบงปนวิดีโอและสื1อนำเสนอตาง ๆ หรือขอมูลแบบเรียลไทมใหกับผูเขารวม
ประชุมไดอยางงายดาย ดวยความคมชัดระดับ Full HD 1080p

แสดงขอมูลแบบเรียลไทม รวมทั้งประวัติ การเชื1อมตอของผูเขารวมประชุม
ในทุกๆการประชุมเพือ1 ทำการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ เพือ1 ใชในการปรับปรุง
คุณภาพการประชุม รวมทั้งประเมินผลตอบแทนในการลงทุน

Cloud recording and streaming

Meeting assist

บันทึกการประชุม PlanetCloud Meetings ของคุณ (รวมถึงวิดีโอภาพ,
เสียง และเนื้อหาที่แชร) โดยไมจำกัดพื้นที่และสามารถสงตอบันทึกการประชุมนี้
ใหกับผูอื1นไดอยางงายดาย

ไดรับการดูแลจากทีมงาน เจาหนาที่ผูเชียวชาญ อยางใกลชิด เพื1อใหการประชุม
ที่สำคัญของคุณดำเนินไปไดอยางราบรื1นไมมีสะดุด

User-friendly integrations

เปนมิตรกับผูใชโดยเชื1อมตอกันระหวางแอปพลิเคชันที่เปนที่รูจักหรือคุนเคย
เชน Facebook, Workplace, Microsoft Skype for Business, Slack,
Atlassian และอื1น ๆ เขาดวยกันกับ PlanetCloud Meeting ลดกระบวนการ
ทำงาน ทำใหการประชุมไดงายยิ่งขึ้น
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