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Bezpieczny komunikator 
dla biznesu

• Czaty są obecnie najbardziej preferowaną formą 
komunikacji - zapewnij ją swoim klientom w 
bezpieczny i profesjonalny sposób.

• Wesprzyj czaty rozmowami audio i video, które 
pomogą budować relacje z klientami.

• Wszelka komunikacja między konsultantami a 
klientami jest zabezpieczona i przechowywana w 
prywatnej chmurze lub serwerze.

• Żadne dane nie są wysyłane do innych firm, 
tak jak ma to miejsce w przypadku używania 
publicznych komunikatorów.

Twoja własna aplikacja do bezpiecznej 
komunikacji z klientami Twojej firmy

SafeComm umożliwia konsultantom Twojej firmy bezpieczną komunikację z klientami z 
dowolnego miejsca na ziemi. Aplikacja łączy funkcje popularnych komunikatorów (takich 
jak WhatsApp, Messenger) z dodatkowymi funkcjami biznesowymi.

Bezpieczne czaty, rozmowy i wideo

Twoja własna aplikacja mobilna

• SafeComm zostanie opublikowana jako twoja 
aplikacja w sklepach Apple i Google.

• Dostosujemy ją do twoich indywidualnych potrzeb 
i wymagań.

• Własna aplikacja zwiększy prestiż twojej firmy 
oraz zbuduje dodatkowe zaufanie klientów.

• Zintegrujemy ją z innymi rozwiązaniami 
używanymi w twojej firmie.
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Proste umawianie spotkań online

• Konsultanci oraz klienci mogą w prosty sposób 
rezerwować spotkania bezpośrednio w aplikacji.

• Klient może rozmawiać z dowolnego miejsca na 
świecie z dostępnym konsultantem.

• Klienci i pracownicy widzą wszystkie 
zarezerwowane spotkania w aplikacji, a także są 
informowani o nadchodzących.

Bezpieczeństwo danych i analityka

• Wszystkie chaty, rozmowy audio i video 
rejestrowane i dostępne do późniejszej analizy i 
wykorzystania

• Te dane są twoje - nie musisz dzielić się z żadnym 
dostawcą

• Danymi można zarządzać zgodnie z zasadami 
RODO

• Funkcje analityczne umożliwiają ci analizę danych 
i poprawę jakości współpracy z klientami

Zdalna pomoc klientowi, prezentacje

• Podczas rozmowy chat, audio czy video 
- konsultant może udostępnić swój pulpit 
klientowi. 

• To świetne rozwiązanie, gdy potrzebna jest 
dodatkowa pomoc.

• Doskonale nadaje się także do 
przeprowadzania prezencji, wspólnej pracy 
nad dokumentem

Funkcjonalność SafeComm WhatsApp Zoom
Bezpieczne chaty, rozmowy audio i video

Własna aplikacja mobilna

Wirtualny sekretariat

Proste bookowanie rozmów

Analityka i statystyki

Prywatna chmura / własny serwer

Integracje z systemami w firmie

Porównanie komunikatorów


